بنك فلسطين م .ع .م.
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  13اذار 1038

 13اذار 1038
دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
إستثمار في شركات حليفة
إستثمارات عقارية
ممتلكات وآالت ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غير ملموسة

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

 13كانون االول 1032
دوالر أمريكي

3.081.6.0.801

3.186.016..1.

.88.106.186

.20.281.881

8.318.618

8.131.11.

1...6.323.011

1..38..80..10

16.610..68

11.382.206

118.118.082

1.1..00.812

..128.313

..11..886

36.210.188

36.681.888

81.68..316

81.160.661

8.0.8.823

2.31..881

31.116.812

31.111.213

3.1.888..0.

86.218.106

1.801.181.601

1.881.811.8.3

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
قرض مساند
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
عالوة إصدار

إحتياطي إجباري

إحتياطي إختياري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
إحتياطي تقلبات دورية
إحتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
مجموع حقوق ملكية مساهمي البنك
حقوق جهات غير مسيطرة

مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1

181.8...281

186.132..21

3.3.618.181

3.0.111.8.8

1.113.888..12

1...8.803.861

130.181..28

108.818.818

2..000.000

2..000.000

12.122.231

11.811.8.1

3..180.101

33.312.382

311..86.0.8

88.211.881

1.168.111.316

1.111.863.361

100.000.000

100.000.000

11.818.13.

11.818.13.

16..10.102

16..10.102

116.163

116.163

1..118.830

1..118.830

10.000.000

10.000.000

3..81.116

3.8..68

1..221..16

.3.318.8.1

181.130.86.

188.1.1.13.

.3.263..81

.3.608.121

116.321.1.8

118.863.682

1.801.181.601

1.881.811.8.3

بنك فلسطين م .ع .م.
قائمة الدخل الموحدة
للفترة المنتهية في  13اذار 1038
1038

دوالر أمريكي

18.03..183

الفوائد الدائنة
الفوائد المدينة
صافي إيرادات الفوائد

16.308.111

()30.116.128

()8.218..81

18.288.801

16.120.611

2.111.881

صافي إيرادات التمويل واإلستثمار

1032
دوالر أمريكي

6.063.118

30.612.213

8.883.6..

صافي إيرادات الفوائد والتمويل واإلستثمار والعموالت

16.218.106

11.111.21.

أرباح عمالت أجنبية

1.111.122

1.011.261

صافي إيرادات العموالت

281..88

صافي أرباح موجودات مالية

1.812.8.8

إسترداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

.1.318

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

إيرادات أخرى

إجمالي الدخل
المصروفات

60.016.321

.1.8.8.861

()1.081.63.

إستهالكات واطفاءات

()1.113.022

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

()180.013

ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها

()11.0.0

غرامات سلطة النقد الفلسطينية
إجمالي المصروفات
الربح قبل الضرائب

2

()31.681.128
()1.111.611
()1..68..81
()111.826

-

()11.316..11
36.808.610

36...1.111

31.132.831

ربح السنة

()32.121.861

()16.106.113

()1.183.218

مصروف الضرائب

61.311

1.188.881

()31.630.860

مصاريف تشغيلية أخرى

1.112.321
1.106.188

()13.682.808

نفقات الموظفين

()31.160

()1.102.1.8

31.116.32.

بنك فلسطين م .ع .م.
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للفترة المنتهية في  13اذار 1038

ربح السنة

1038

1032

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

31.132.831

31.116.32.

بنود الدخل الشامل األخرى:
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

3.111.8.8

32.111

إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

3.111.8.8

32.111

إجمالي الدخل الشامل للسنة

31.810.220

31.161.188

3

بنك فلسطين م .ع .م.
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للفترة المنتهية في  13اذار 1038
رأس المال
المدفوع

8132

الرصيد في بداية السنة

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

100.000.000

11.818.13.

-

-

-

-

-

الرصيد في بداية السنة

-

-

100.000.000

11.818.13.

رأس المال
المدفوع

عالوة اصدار

8137

الرصيد في نهاية السنة

عالوة اصدار

16..10.102

-

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

إجباري

إختياري

116.163

شراء حصة حقوق جهات غير مسيطرة
توزيعات أرباح نقدية
الرصيد في نهاية السنة

إحتياطيات

دوالر أمريكي

-

-

-

16..10.102

-

116.163

1..118.830

10.000.000

-

-

دوالر أمريكي

-

-

دوالر أمريكي

-

1..118.830

10.000.000

مخاطر
مصرفية عامة

تقلبات دورية

القيمة العادلة

دوالر أمريكي

3.8..68
-

3.111.8.8

-

3..81.116

أرباح مدورة

دوالر أمريكي

حقوق الملكية
دوالر أمريكي

.3.318.8.1

188.1.1.13.

-

3.111.8.8

33.212.188

()331.602

()12.000.000
1..221..16

33.212.188

()331.602

()12.000.000

181.130.86.

إحتياطيات

دوالر أمريكي

إجباري

دوالر أمريكي

إختياري

دوالر أمريكي

38..008.68.

11.818.13.

13.113..0.

-

-

-

-

38..008.68.

تقلبات دورية

-

116.0.1

-

مخاطر
مصرفية عامة

-

11.818.13.

-

13.113..0.

-

116.0.1

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

10...1.180

18.003.212

-

-

-

10...1.180

4

-

18.003.212

القيمة العادلة

دوالر أمريكي

()182.0.2
-

32.111

()128.211

أرباح مدورة

دوالر أمريكي

حقوق الملكية
دوالر أمريكي

حقوق جهات
غير مسيطرة

دوالر أمريكي

.3.608.121

620.631

مجموع
حقوق الملكية
دوالر أمريكي

118.863.682

31.132.831
3.111.8.8

().32.181

()618.888

.3.263..81

116.321.1.8

-

حقوق جهات
غير مسيطرة

دوالر أمريكي

()12.000.000

مجموع
حقوق الملكية
دوالر أمريكي

16.323.181

166.861.130

16.630..82

101..21.282

-

32.111

-

32.111

33.111..18
12.131.811

33.111..18

128.111.081

3.301.616

12.231.131

31.116.32.

13..818.186

بنك فلسطين م.ع .م.
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للفترة المنتهية في  13اذار 1038

1038
دوالر أمريكي
36.808.610

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل الضرائب
تعديالت:
إستهالكات واطفاءات
صافي أرباح موجودات مالية
مخصص تدني تسهيالت وتمويالت إئتمانية
إسترداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية
مخصصات متنوعة
حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة
أرباح إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
التغير في الموجودات والمطلوبات:
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي
موجودات أخرى
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
مطلوبات أخرى

صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات المدفوعة

1032
دوالر أمريكي
36...1.111

1.081.63.
()281..88
1..32.133
()1.812.8.8
1.1.1.860
().1.318
38.188
11.108.118

1.111.611
31.160
1..68..81
()1.112.321
1.612.682
()61.311
1.8
11.830.812

()18.160.0.1
()6.0...1.1
()61.613.08.
()336.831.11.
161.6.3
12.231.110
()361.183..02

()68.808.661
()11.632.832
()6..281.801
183.621.610
38..82.661
18.111.002
181.081.8.1

()10..61.881

()31.811.803

ضرائب مدفوعة
صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل

()381.81...03

128.3.0.0.1

أنشطة اإلستثمار
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر
مشاريع تحت التنفيذ
شراء إستثمارات عقارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
بيع ممتلكات وآالت ومعدات
صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة االستثمار

()3.000.000
1.811.166
13.183.888
()831.028
()16..00
()1.62..160
3.21..126
13.111.801

13.811
301.63.
()8..23.112
38.188.16.
()1..188
()118.611
()...01.026
.1.030
..318..88

أنشطة التمويل
أرباح نقدية موزعة
صافي النقد من أنشطة التمويل

()..316.81.
()..316.81.

()331.2.3
()331.2.3

()3.2.6.2..11
3.01..20..282
888.018.161

الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

5

181.381.803
..6.312.11.
818.131.116

