بنك فلسطین
قائمة المركز المالي الموحدة المرحلیة
للستة أشهر المنتهیة في  30حزیران 2017

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطینیة
أرصدة واستثمارات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهیالت وتمویالت ائتمانیة مباشرة
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالیة بالكلفة المطفأة
إستثمار في شركات حلیفة
إستثمارات عقاریة
ممتلكات وآالت ومعدات
مشاریع تحت التنفیذ
موجودات غیر ملموسة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكیة
المطلوبات
ودائع سلطة النقد الفلسطینیة
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة
ودائع العمالء
تأمینات نقدیة
قرض مساند
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
حقوق الملكیة
رس المال المدفوع
عالوة إصدار
إحتیاطي إجباري
إحتیاطي إختیاري
إحتیاطي مخاطر مصرفیة عامة
إحتیاطي تقلبات دوریة
حتیاطي القیمة العادلة
أرباح مدورة
حقوق جهات غیر مسیطرة
مجموع حقوق الملكیة
مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

31/12/2016
USD

30/06/2017
USD

801,160,640
621,058,507
10,117,262
2,213,463,765
37,186,147
256,782,668
5,026,739
15,904,566
69,320,409
8,522,483
10,421,612
69,664,432
4,118,629,230

1,038,356,492
557,653,333
9,409,570
2,403,412,623
36,848,708
266,050,921
5,126,548
16,123,209
72,971,018
8,765,450
11,656,179
229,983,606
4,656,357,657

308,987,536
89,225,299
2,981,754,664
161,396,927
50,000,000
28,867,116
6,519,249
88,303,642
3,715,054,433

292,575,198
196,829,667
3,369,140,757
193,059,383
50,000,000
32,315,994
3,446,682
100,789,269
4,238,156,950

195,008,685
24,848,415
41,431,505
246,052
30,553,490
39,001,737
)(297,057
36,171,383
366,964,210
36,610,587
403,574,797
4,118,629,230

200,000,000
24,848,415
41,431,505
246,052
33,828,923
39,001,737
)(465,573
30,321,416
369,212,475
48,988,232
418,200,707
4,656,357,657

-

-

بنك فلسطین
قائمة الدخل الموحدة المرحلیة
للستة أشهر المنتهیة في  30حزیران 2017

الفوائد الدائنة
الفوائد المدینة
صافي إیردات الفوائد
صافي إیردات التمویل واإلستثمارات
صافي إیردات العموالت
صافي إیرادات الفوائد والعموالت
أرباح عمالت أجنبیة
أرباح موجودات مالیة
حصة البنك من نتائج أعمال شركات حلیفة
إسترداد مخصص تدني تسهیالت وتمویالت ائتمانیة مباشرة
ایرادات ناتجة عن إندماج أعمال
ایرادات أخرى
إجمالي الدخل
المصروفات
نفقات الموظفین
مصاریف تشغیلیة أخرى
إستهالكات واطفاءات
مخصص تدني تسهیالت وتمویالت ائتمانیة مباشرة
غرامات سلطة النقد
دیون معدومة لم یسبق التخصیص لها
إجمالي المصروفات
الربح قبل الضرائب
مصروف الضرائب
ربح الفترة

ربح الفترة
بنود الدخل الشامل األخرى:
التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة
بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

2016
USD
59,422,028
)(11,734,696
47,687,332
3,520,608
15,454,161
66,662,101

2017
USD
73,876,894
)(20,028,574
53,848,320
12,167,981
19,953,057
85,969,358

5,236,417
996,069
382,674
2,038,327
2,062,233
5,113,933
82,491,754

7,362,366
1,786,127
120,509
4,935,701
8,163,456
108,337,517

)(25,498,876
)(17,368,128
)(3,647,816
)(4,208,147
)(171,771
)(50,894,738
31,597,016
)(7,182,317
24,414,699

)(34,724,287
)(25,255,252
)(4,950,965
)(7,984,763
)(451,859
)(73,367,126
34,970,391
)(10,247,839
24,722,552

2016
USD
24,414,699

2017
USD
24,722,552

265,302

)(248,430

265,302
24,680,001

)(248,430
24,474,122

