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الصناعة المصرفـية

ارتفاع صافي الموجودات بـ  635مليون دوالر ( )%6لتصل إلى  11.4مليار دوالر
ارتفاع صافي التسهيالت المباشرة بـ  412مليون دوالر ( )%9لتصل إلى  4.8مليار دوالر
ارتفاع مجموع المطلوبات بـ  529مليون دوالر ( )%6لتصل إلى  9.9مليار دوالر
ارتفاع ودائع العمالء بـ  629مليون دوالر ( )%8لتصل إلى  8.9مليار دوالر
ارتفاع مجموع حقوق الملكية بـ  106مليون دوالر ( )%8لتصل إلى  1.5مليار دوالر
ارتفاع رأس المال المدفوع بـ  48مليون دوالر ( )%5لتصل إلى  976مليون دوالر
ارتفاع الفوائد الدائنة بـ  21مليون دوالر ( )%5لتصل إلى  424مليون دوالر
ارتفاع الفوائد المدينة بـ  7مليون دوالر ( )%12لتصل إلى  63مليون دوالر
ارتفاع مجموع اإليرادات بـ  35مليون دوالر ( )%7لتصل إلى  515مليون دوالر
ارتفاع مجموع المصاريف بـ  40مليون دوالر ( )%14لتصل إلى  317مليون دوالر
انخفاض األرباح قبل الضرائب بـ  4مليون دوالر ( )%2لتصل إلى  197مليون دوالر
ارتفاع صافي األرباح بـ  4مليون دوالر ( )%2لتصل إلى  147مليون دوالر

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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درا�ســات م�سرفيــة

2014
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جمموع امل�صاريف
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الصناعة المصرفـية
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مليون دوالر

االأرباح قبل ال�صرائب
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�صافـي االأرباح

درا�ســات م�سرفيــة

2014

المصارف المحلية

ارتفاع صافي الموجودات بـ  626مليون دوالر ( )%13لتصل إلى  5.5مليار دوالر
ارتفاع صافي التسهيالت المباشرة بـ  340مليون دوالر ( )%15لتصل إلى  2.6مليار دوالر
ارتفاع مجموع المطلوبات بـ  549مليون دوالر ( )%13لتصل إلى  4.9مليار دوالر
ارتفاع ودائع العمالء بـ  684مليون دوالر ( )%19لتصل إلى  4.2مليار دوالر
ارتفاع مجموع حقوق الملكية بـ  77مليون دوالر ( )%13لتصل إلى  671مليون دوالر
ارتفاع رأس المال المدفوع بـ  34مليون دوالر ( )%8لتصل إلى  466مليون دوالر
ارتفاع الفوائد الدائنة بـ  19مليون دوالر ( )%10لتصل إلى  202مليون دوالر
ارتفاع الفوائد المدينة بـ  6مليون دوالر ( )%18لتصل إلى  38مليون دوالر
ارتفاع مجموع اإليرادات بـ  30مليون دوالر ( )%14لتصل إلى  248مليون دوالر
ارتفاع مجموع المصاريف بـ  24مليون دوالر ( )%18لتصل إلى  159مليون دوالر
ارتفاع األرباح قبل الضرائب بـ  6مليون دوالر ( )%7لتصل إلى  88مليون دوالر
ارتفاع صافي األرباح بـ  7مليون دوالر ( )%11لتصل إلى  68مليون دوالر
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درا�ســات م�سرفيــة

2014

المصارف المحلية
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المصارف المحلية
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مليون دوالر
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�صافـي االأرباح

درا�ســات م�سرفيــة

2014

المصارف الوافدة

ارتفاع صافي الموجودات بـ  9مليون دوالر ( )%0.2لتصل إلى  5.9مليار دوالر
ارتفاع صافي التسهيالت المباشرة بـ  73مليون دوالر ( )%3لتصل إلى  2.2مليار دوالر
انخفاض مجموع المطلوبات بـ  20مليون دوالر ( )%0.4لتصل إلى  5.1مليار دوالر
انخفاض ودائع العمالء بـ  54مليون دوالر ( )%1لتصل إلى  4.7مليار دوالر
ارتفاع مجموع حقوق الملكية بـ  29مليون دوالر ( )%4لتصل إلى  797مليون دوالر
ارتفاع رأس المال المدفوع بـ  14مليون دوالر ( )%3لتصل إلى  510مليون دوالر
ارتفاع الفوائد الدائنة بـ  2مليون دوالر ( )%1لتصل إلى  222مليون دوالر
ارتفاع الفوائد المدينة بـ  829ألف دوالر ( )%3لتصل إلى  25مليون دوالر
ارتفاع مجموع اإليرادات بـ  5مليون دوالر ( )%2لتصل إلى  267مليون دوالر
ارتفاع مجموع المصاريف بـ  15مليون دوالر ( )%11لتصل إلى  158مليون دوالر
انخفاض األرباح قبل الضرائب بـ  10مليون دوالر ( )%9لتصل إلى  109مليون دوالر
انخفاض صافي األرباح بـ  3مليون دوالر ( )%4لتصل إلى  79مليون دوالر

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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المصارف الوافدة
املوجودات

مليون دوالر

�صافـي املوجودات

�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة

املطلوبات

مليون دوالر

جمموع املطلوبات
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ودائع العمالء

درا�ســات م�سرفيــة

2014

المصارف الوافدة
حقوق امللكية

مليون دوالر

جمموع حقوق امللكية

راأ�س املال املدفوع

االإيرادات و امل�صاريف

مليون دوالر

جمموع االإيرادات
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المصارف الوافدة

الفوائد
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الفوائد الدائنة

الفوائد املدينة
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مليون دوالر

االأرباح قبل ال�صرائب
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�صافـي االأرباح

درا�ســات م�سرفيــة

2014

المصارف التجارية

ارتفاع صافي الموجودات بـ  448مليون دوالر ( )%5لتصل إلى  10.3مليار دوالر
ارتفاع صافي التسهيالت المباشرة بـ  272مليون دوالر ( )%7لتصل إلى  4.2مليار دوالر
ارتفاع مجموع المطلوبات بـ  351مليون دوالر ( )%4لتصل إلى  8.9مليار دوالر
ارتفاع ودائع العمالء بـ  501مليون دوالر ( )%7لتصل إلى  8مليار دوالر
ارتفاع مجموع حقوق الملكية بـ  97مليون دوالر ( )%8لتصل إلى  1.3مليار دوالر
ارتفاع رأس المال المدفوع بـ  47مليون دوالر ( )%6لتصل إلى  876مليون دوالر
ارتفاع الفوائد الدائنة بـ  15مليون دوالر ( )%4لتصل إلى  384مليون دوالر
ارتفاع الفوائد المدينة بـ  7مليون دوالر ( )%13لتصل إلى  60مليون دوالر
ارتفاع مجموع اإليرادات بـ  27مليون دوالر ( )%6لتصل إلى  466مليون دوالر
ارتفاع مجموع المصاريف بـ  33مليون دوالر ( )%13لتصل إلى  284مليون دوالر
انخفاض األرباح قبل الضرائب بـ  6مليون دوالر ( )%3لتصل إلى  182مليون دوالر
ارتفاع صافي األرباح بـ  2مليون دوالر ( )%1لتصل إلى  135مليون دوالر
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2014

المصارف التجارية
حقوق امللكية

مليون دوالر
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جمموع امل�صاريف
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المصارف التجارية

الفوائد

مليون دوالر

الفوائد الدائنة

الفوائد املدينة

االأرباح

مليون دوالر

االأرباح قبل ال�صرائب
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�صافـي االأرباح

درا�ســات م�سرفيــة

2014

المصارف اإلسالمية

ارتفاع صافي الموجودات بـ  187مليون دوالر ( )%19لتصل إلى  1.2مليار دوالر
ارتفاع صافي التمويالت المباشرة بـ  140مليون دوالر ( )%30لتصل إلى  600مليون دوالر
ارتفاع مجموع المطلوبات بـ  177مليون دوالر ( )%21لتصل إلى  1مليار دوالر
ارتفاع ودائع العمالء بـ  129مليون دوالر ( )%17لتصل إلى  882مليون دوالر
ارتفاع مجموع حقوق الملكية بـ  9مليون دوالر ( )%8لتصل إلى  135مليون دوالر
ارتفاع رأس المال المدفوع بـ  1مليون دوالر ( )%1لتصل إلى  100مليون دوالر
ارتفاع إيرادات التمويل واالستثمارات بـ  6مليون دوالر( )%17لتصل إلى  40مليون دوالر
ارتفاع عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بـ  43ألف دوالر ( )%1لتصل إلى  3مليون دوالر
ارتفاع مجموع اإليرادات بـ  8مليون دوالر ( )%21لتصل إلى  49مليون دوالر
ارتفاع مجموع المصاريف بـ  7مليون دوالر ( )%28لتصل إلى  34مليون دوالر
ارتفاع األرباح قبل الضرائب بـ  1مليون دوالر ( )%9لتصل إلى  15مليون دوالر
ارتفاع صافي األرباح بـ  2مليون دوالر ( )%16لتصل إلى  12مليون دوالر

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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المصارف اإلسالمية
املوجودات

مليون دوالر

�صافـي املوجودات

�صافـي التمويالت املبا�صرة

املطلوبات

مليون دوالر

جمموع املطلوبات
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2014

المصارف اإلسالمية
حقوق امللكية

مليون دوالر

جمموع حقوق امللكية

راأ�س املال املدفوع

االإيرادات و امل�صاريف

مليون دوالر

جمموع االإيرادات
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جمموع امل�صاريف
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المصارف اإلسالمية

اإيرادات التمويل واال�صتثمارات

مليون دوالر

اإيرادات التمويل و اال�صتثمارات

عائد اأ�صحاب ح�صابات اال�صتثمار املطلقة

االأرباح

مليون دوالر

االأرباح قبل ال�صرائب
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�صافـي االأرباح

درا�ســات م�سرفيــة

2014

المقــارنة

مقارنة مقدار ونسب التغيير ما بين عام  2014و  2010حسب تصنيف البنك

ارتفاع صافي موجودات المصارف اإلسالمية بـ  514مليون دوالر ()%80
ارتفاع صافـي التمويالت المباشرة للمصارف اإلسالمية بـ  351مليون دوالر ()%141
ارتفاع صافي التسهيالت المباشرة للمصارف الوافدة التجارية بـ  559مليون دوالر ()%34
ارتفاع مجموع مطلوبات المصارف اإلسالمية بـ  475مليون دوالر ()%87
ارتفاع ودائع عمالء المصارف المحلية التجارية بـ  1.5مليار دوالر ()%76
ارتفاع ودائع عمالء المصارف الوافدة التجارية بـ  315مليون دوالر ()%7
ارتفاع مجموع حقوق ملكية المصارف المحلية التجارية بـ  187مليون دوالر ()%54
ارتفاع رأس المال المدفوع للمصارف المحلية التجارية بـ  91مليون دوالر ()%33
ارتفاع إيرادات التمويل واالستثمار للمصارف اإلسالمية بـ  20مليون دوالر ()%98
ارتفاع الفوائد المدينة للمصارف المحلية التجارية بـ  25مليون دوالر ()%256
ارتفاع مجموع إيرادات المصارف اإلسالمية بـ  21مليون دوالر ()%78
ارتفاع مجموع مصاريف المصارف المحلية التجارية بـ  51مليون دوالر ()%69
ارتفاع األرباح قبل الضرائب لدى المصارف اإلسالمية بـ  15مليون دوالر ()%4,817
ارتفاع صافي أرباح المصارف المحلية التجارية بـ  19مليون دوالر ()%50
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امل�صارف الوافدة التجارية
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امل�صارف الوافدة التجارية
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امل�صارف املحلية التجارية

امل�صارف االإ�صالمية
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ودائع العمالء

ارتفاع إجمالي ودائع العمالء بـ  631مليون دوالر ( )%8لتصل إلى  8.9مليار دوالر
ارتفاع عدد حسابات إجمالي ودائع العمالء بـ  18ألف حساب ( )%1لتصل إلى  3مليون حساب
ارتفاع ودائع القطاع الخاص بـ  523مليون دوالر ( )%7لتصل إلى  8.1مليار دوالر
ارتفاع ودائع القطاع العام بـ  108مليون دوالر ( )%16لتصل إلى  785مليون دوالر
ارتفاع ودائع التوفير بـ  254مليون دوالر ( )%10لتصل إلى  2.8مليار دوالر
ارتفاع عدد حسابات ودائع التوفير بـ  20ألف حساب ( )%1لتصل إلى  1.4مليون حساب
ارتفاع ودائع العمالء لدى المصارف المحلية التجارية بـ  553مليون دوالر ( )%20لتصل إلى  3.4مليار دوالر
انخفاض عدد الحسابات لدى المصارف الوافدة التجارية بـ  63ألف حساب ( )%5لتصل إلى  1مليون حساب
ارتفاع ودائع العمالء بعملة الشيكل بـ  341مليون دوالر ( )%14لتصل إلى  2.8مليار دوالر
ارتفاع ودائع العمالء بعملة الدوالر بـ  90مليون دوالر ( )%3لتصل إلى  3.6مليار دوالر
ارتفاع عدد الحسابات بعملة الشيكل بـ  40ألف حساب ( )%3لتصل إلى  1مليون حساب
انخفاض عدد الحسابات بعملة الدينار بـ  14ألف حساب ( )%2لتصل إلى  760ألف حساب
ارتفاع ودائع العمالء في الضفة الغربية بـ  493مليون دوالر ( )%7لتصل إلى  7.9مليار دوالر
ارتفاع ودائع العمالء في قطاع غزة بـ  137مليون دوالر ( )%16لتصل إلى  994مليون دوالر
ارتفاع ودائع عمالء المقيمين بـ  495مليون دوالر ( )%7لتصل إلى  7.8مليار دوالر
ارتفاع ودائع عمالء غير المقيمين بـ  28مليون دوالر ( )%10لتصل إلى  309مليون دوالر

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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ودائع العمالء
االجتاه العام لودائع العمالء واجلهة املودعة
عدد

قيمة

مليون دوالر

األف ح�صاب

قطاع خا�س

اإجمايل ودائع العمالء

قطاع عام

عدد ح�صابات الودائع ح�صب اجلهة املودعة غري متوفرة

ح�صب النوع
عدد

قيمة

مليون دوالر

األف ح�صاب

جارية

26

توفـري

اآجلة

اأخرى

درا�ســات م�سرفيــة

2014

ودائع العمالء
ح�صب ت�صنيف البنك
عدد

قيمة

مليون دوالر

األف ح�صاب

وافدة جتارية

حملية جتارية

اإ�صالمية

ح�صب العملة
عدد

قيمة

مليون دوالر

األف ح�صاب

دوالر

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

�صيكل

دينار

اأخرى
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ودائع العمالء
ح�صب املنطقة اجلغرافية ـ قيمة

مليون دوالر

ال�صفة الغربية

قطاع غزة

ح�صب االإقامة ـ قيمة

مليون دوالر

مقيم

غري مقيم

 -عدد حسابات ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافية واإلقامة غير متوفرة
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درا�ســات م�سرفيــة

2014

التسهيالت المباشرة

ارتفاع إجمالي التسهيالت المباشرة الممنوحة بـ  415مليون دوالر ( )%9لتصل إلى  4.9مليار دوالر
ارتفاع عدد حسابات إجمالي التسهيالت المباشرة الممنوحة بـ  39ألف حساب ( )%11لتصل إلى  398ألف حساب
ارتفاع التسهيالت المباشرة الممنوحة للقطاع الخاص بـ  549مليون دوالر ( )%18لتصل إلى  3.7مليار دوالر
انخفاض التسهيالت المباشرة الممنوحة للقطاع العام بـ  133مليون دوالر ( )%10لتصل إلى  1.2مليار دوالر
ارتفاع القروض الممنوحة بـ  629مليون دوالر ( )%20لتصل إلى  3.8مليار دوالر
انخفاض عدد حسابات القروض بـ  13ألف حساب ( )%8لتصل إلى  157ألف حساب
ارتفاع عدد الحسابات المكشوفة بـ  54ألف حساب ( )%39لتصل إلى  192ألف حساب
ارتفاع تسهيالت المصارف المحلية التجارية بـ  200مليون دوالر ( )%11لتصل إلى  2مليار دوالر
ارتفاع تمويالت المصارف اإلسالمية بـ  141مليون دوالر ( )%30لتصل إلى  603مليون دوالر
ارتفاع عدد حسابات التسهيالت لدى المصارف المحلية التجارية بـ  57ألف حساب ( )%34لتصل إلى  222ألف حساب
ارتفاع التسهيالت الممنوحة بعملة الدوالر بـ  375مليون دوالر ( )%15لتصل إلى  2.8مليار دوالر
انخفاض عدد الحسابات بعملة الدينار بـ  16ألف حساب ( )%21لتصل إلى  60ألف حساب
ارتفاع التسهيالت المباشرة الممنوحة في الضفة الغربية بـ  334مليون دوالر ( )%8لتصل إلى  4.3مليار دوالر
ارتفاع التسهيالت المباشرة الممنوحة في قطاع غزة بـ  81مليون دوالر ( )%16لتصل إلى  575مليون دوالر
ارتفاع تمويل قطاع الخدمات بـ  132مليون دوالر ( ) %55لتصل إلى  374مليون دوالر
ارتفاع تمويل قطاع العقارات واالنشاءات بـ  140مليون دوالر ( )%21لتصل إلى  790مليون دوالر

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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التسهيالت المباشرة
االجتاه العام للت�صهيالت املبا�صرة واجلهة املمنوحة
عدد

قيمة

مليون دوالر

األف ح�صاب

قطاع خا�س

اإجمايل الت�صهيالت املبا�صرة

قطاع عام

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

ح�صب النوع
عدد

قيمة

مليون دوالر

األف ح�صاب

القرو�س

30

اجلاري املدين

احل�صابات املك�صوفة

التمويل التاأجريي والكمبياالت املخ�صومة

درا�ســات م�سرفيــة
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التسهيالت المباشرة
ح�صب ت�صنيف البنك
عدد

قيمة

مليون دوالر

األف ح�صاب

وافدة جتارية

حملية جتارية

اإ�صالمية

ح�صب العملة
عدد

قيمة

مليون دوالر

األف ح�صاب

دوالر

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

�صيكل

دينار

اأخرى
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التسهيالت المباشرة
ح�صب املنطقة اجلغرافية ـ قيمة

مليون دوالر

ال�صفة الغربية

قطاع غزة

التوزيع القطاعي للت�صهيالت املبا�صرة ـ قيمة

مليون دوالر

القرو�س اال�صتهالكية العقارات واالإن�صاءات التجارة العامة اخلدمات التعدين وال�صناعة متويل ال�صيارات واملركبات
اال�صتثمار فـي االأ�صهم ال�صياحة الزراعة وت�صنيع االأغذية النقل واملوا�صالت اأخرى
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درا�ســات م�سرفيــة

2014

التسهيالت غير المباشرة

ارتفاع التسهيالت االئتمانية غير المباشرة بـ  384مليون دوالر ( )%34لتصل إلى  1.5مليار دوالر
ارتفاع سقوف االئتمان غير المستغلة بـ  202مليون دوالر ( )%48لتصل إلى  624مليون دوالر
ارتفاع الكفاالت الصادرة بـ  10مليون دوالر ( )%3لتصل إلى  387مليون دوالر
انخفاض االعتمادات المستندية بـ  17مليون دوالر ( )%11لتصل إلى  134مليون دوالر
ارتفاع المشتقات المالية بـ  174مليون دوالر ( )%106لتصل إلى  338مليون دوالر
ارتفاع التسهيالت غير المباشرة لدى المصارف المحلية التجارية بـ  252مليون دوالر ( )%56لتصل إلى  698مليون دوالر
ارتفاع التمويالت غير المباشرة لدى المصارف اإلسالمية بـ  19مليون دوالر ( )%45لتصل إلى  62مليون دوالر
شكلت التسهيالت غير المباشرة الممنوحة من المصارف الوافدة التجارية ( )%50من اإلجمالي
شكلت التسهيالت غير المباشرة الممنوحة من المصارف المحلية التجارية ( )%46من اإلجمالي
ارتفاع التسهيالت الغير مباشرة في الضفة الغربية بـ  332مليون دوالر ( )%34لتصل إلى  1.3مليار دوالر
ارتفاع التسهيالت الغير مباشرة في قطاع غزة بـ  52مليون دوالر ( )%31لتصل إلى  217مليون دوالر

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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التسهيالت غير المباشرة
االجتاه العام للت�صهيالت غري املبا�صرة ـ قيمة

مليون دوالر

ح�صب النوع ـ قيمة

مليون دوالر

�صقوف االئتمان غري امل�صتغلة

34

الكفاالت ال�صادرة

االعتمادات امل�صتندية

امل�صتقات املالية

اأخرى

درا�ســات م�سرفيــة

2014

التسهيالت غير المباشرة
�صقوف االئتمان غري امل�صتغلة ـ قيمة

مليون دوالر

الكفاالت ال�صادرة ـ قيمة

مليون دوالر

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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التسهيالت غير المباشرة
االعتمادات امل�صتندية ـ قيمة

مليون دوالر

ح�صب املنطقة اجلغرافـية ـ قيمة

ح�صب ت�صنيف البنك ـ قيمة

مليون دوالر

مليون دوالر

وافدة جتارية

حملية جتارية

اإ�صالمية

ال�صفة الغربية

قطاع غزة

 -عدد حسابات التسهيالت غير المباشرة غير متوفرة
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2014

الصيرفة اإللكترونية

ارتفاع عدد بطاقات السحب من الصراف اآللي بـ  4آالف بطاقة ( )%3لتصل إلى  163ألف بطاقة
ارتفاع قيمة عمليات بطاقات السحب من الصراف اآللي بـ  340مليون دوالر ( )%16لتصل إلى  2.4مليار دوالر
انخفاض عدد عمليات بطاقات السحب من الصراف اآللي بـ  8مليون عملية ( )%46لتصل إلى  9مليون عملية
ارتفاع عدد بطاقات الخصم المباشر بـ  37ألف بطاقة ( )%10لتصل إلى  420ألف بطاقة
ارتفاع قيمة إجمالي عمليات بطاقات الخصم المباشر بـ  108مليون دوالر ( )%12لتصل إلى  992مليون دوالر
ارتفاع عدد إجمالي عمليات بطاقات الخصم المباشر بـ  447ألف دوالر ( )%12لتصل  4مليون عملية
ارتفاع قيمة عمليات بطاقات الخصم المباشر داخل فلسطين بـ  5مليون عملية ( )%110لتصل إلى  10مليون دوالر
ارتفاع عدد بطاقات االئتمان بـ  7آالف بطاقة ( )%11لتصل إلى  70ألف بطاقة
ارتفاع قيمة إجمالي عمليات بطاقات االئتمان بـ  24مليون دوالر ( )%17لتصل إلى  164مليون دوالر
ارتفاع عدد إجمالي عمليات بطاقات االئتمان بـ  242ألف عملية ( )%18لتصل إلى  2مليون عملية
ارتفاع قيمة عمليات بطاقات االئتمان داخل فلسطين بـ  25مليون دوالر ( )%20لتصل إلى  151مليون دوالر

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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الصيرفة اإللكترونية
عدد بطاقات ال�صحب من ال�صراف االآيل ح�صب املنطقة اجلغرافية

األف بطاقة

�صمال ال�صفة

و�صط ال�صفة

قطاع غزة

جنوب ال�صفة

عمليات بطاقات ال�صحب من ال�صراف االآيل
قيمة

عدد

مليون دوالر

مليون عملية
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درا�ســات م�سرفيــة
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الصيرفة اإللكترونية
عدد بطاقات اخل�صم املبا�صر ح�صب املنطقة اجلغرافية

األف بطاقة

�صمال ال�صفة

و�صط ال�صفة

قطاع غزة

جنوب ال�صفة

عمليات بطاقات اخل�صم املبا�صر
عدد

قيمة

مليون دوالر

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني

األف عملية

اإجمايل عمليات بطاقات اخل�صم املبا�صر

عمليات بطاقات اخل�صم املبا�صر داخل فل�صطني
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الصيرفة اإللكترونية
عدد بطاقات االئتمان ح�صب املنطقة اجلغرافية

األف بطاقة

�صمال ال�صفة

و�صط ال�صفة

قطاع غزة

جنوب ال�صفة

عمليات بطاقات االئتمان
عدد

قيمة

مليون دوالر
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األف عملية

اإجمايل عمليات بطاقات االئتمان

عمليات بطاقات االئتمان داخل فل�صطني

درا�ســات م�سرفيــة

2014

الشيــكات

ارتفاع قيمة الشيكات المقدمة للتقاص بـ  551مليون دوالر ( )%5لتصل إلى  11.1مليار دوالر
ارتفاع عدد الشيكات المقدمة للتقاص بـ  291ألف شيك ( )%7لتصل إلى  5مليون شيك
ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة بـ  6مليون دوالر ( )%1لتصل إلى  665مليون دوالر
انخفاض عدد الشيكات المرتجعة بـ  20ألف شيك ( )%4لتصل إلى  467ألف شيك
انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بـ  10مليون دوالر ( )%2لتصل إلى  549مليون دوالر
انخفاض عدد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بـ  24ألف شيك ( )%6لتصل إلى  390ألف شيك

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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الشيــكات
�صيكات املقا�صة ـ قيمة

مليون دوالر

�صيكات املقا�صة ـ عدد

األف �صيك
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درا�ســات م�سرفيــة

2014

الشيــكات
ال�صيكات املرجتعة ـ قيمة

مليون دوالر

ال�صيكات املرجتعة ـ عدد

األف �صيك

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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الشيــكات
ال�صيكات املرجتعة لعدم كفاية الر�صيد ـ قيمة

مليون دوالر

ال�صيكات املرجتعة لعدم كفاية الر�صيد ـ عدد

األف �صيك
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2014

الحــواالت

ارتفاع قيمة إجمالي العمليات على نظام براق بـ  1.8مليار دوالر( )%6لتصل إلى  33.9مليار دوالر
ارتفاع عدد إجمالي العمليات على نظام براق بـ  11ألف حوالة ( )%7لتصل إلى  175ألف حوالة
ارتفاع قيمة الحواالت الداخلية الشخصية بـ  417مليون دوالر( )%7لتصل إلى  6.8مليار دوالر
ارتفاع عدد الحواالت الداخلية الشخصية بـ  11ألف حوالة ( )%8لتصل إلى  154ألف حوالة
ارتفاع قيمة الحواالت الداخلية البنكية بـ  1.4مليار دوالر( )%9لتصل إلى  16.2مليار دوالر
انخفاض عدد الحواالت الداخلية البنكية بـ  272حوالة ( )%3لتصل إلى  8آالف حوالة
شكلت الحواالت الداخلية البنكية من إجمالي العمليات على نظام براق ()%48

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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الحــواالت
اإجمايل العمليات على نظام براق ـ قيمة

مليون دوالر

اإجمايل العمليات على نظام براق ـ عدد

األف حوالة
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2014

الحــواالت
احلواالت الداخلية ال�صخ�صية ـ قيمة

مليون دوالر

احلواالت الداخلية ال�صخ�صية ـ عدد

األف حوالة

جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني
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الحــواالت
احلواالت الداخلية البنكية ـ قيمة

مليون دوالر

احلواالت الداخلية البنكية ـ عدد

األف حوالة
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