البيانات المالية للربع األول 2015

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31آذار 2015

ايضاح

 31آذار 2015

 31كانون األول 2014

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

1

402.357.573

346.222.324

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2

388.143.777

581.758.608

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

3

6.637.921

7.367.695

تسهيالت ائتمانية مباشرة

4

1.258.534.043

1.151.825.644

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

5

21.723.279

22.671.941

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

6

235.590.332

226.643.035

استثمار في شركات حليفة

7

18.962.689

18.692.906

عقارات وآالت ومعدات

47.821.351

47.981.522

مشاريع تحت التنفيذ

2.855.644

2.272.393

56.699.669

19.337.893

2.439.326.278

2.424.773.961

موجودات أخرى

8

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

34.737.788

24.086.209

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

31.604.150

753.769

ودائع العمالء

10

1.944.378.792

1.908.480.620

تأمينات نقدية

11

75.720.368

154.043.455

مخصصات متنوعة

12

18.831.661

18.320.233

4.142.477

1.027.063

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

9

مخصصات الضرائب
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

13

40.763.342

37.956.034

2.150.178.578

2.144.667.383

حقوق الملكية
حق ملكية حملة األسهم
رأس المال المدفوع

160.000.000

160.000.000

عالوة إصدار

9.034.692

9.034.692

احتياطي إجباري

32.023.745

32.023.745

احتياطي اختياري

147.932

147.932

احتياطي مخاطر مصرفية عامة

19.249.207

19.249.207

احتياطي تقلبات دورية

27.849.613

27.849.613

احتياطي القيمة العادلة

()5.734.775

()4.797.893

أرباح مدورة

45.853.186

35.916.850

288.423.600

279.424.146

حقوق جهات غير مسيطرة

724.100

682.432

صافي حقوق الملكية

289.147.700

280.106.578

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2.439.326.278

2.424.773.961

قائمة الدخل الموحدة

للفترة المنتهية في  31آذار 2015

2015

2014

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الفوائد الدائنة

24.543.236

23.336.516

الفوائد المدينة

()3.587.542

()3.834.921

صافي إيرادات الفوائد

20.955.694

19.501.595

صافي إيرادات العموالت

8.070.945

5.640.604

صافي إيرادات الفوائد والعموالت

29.026.639

25.142.199

أرباح عمالت أجنبية

2.108.804

325.912

أرباح موجودات مالية

()939.052

208.212

حصة البنك من أرباح شركة حليفة

269.786

410.428

إيرادات أخرى

2.213.128

2.181.584

إجمالي الدخل

32.679.305

28.268.335

المصروفات
نفقات الموظفين

()8.491.892

()7.616.912

مصاريف تشغيلية أخرى

()7.013.587

()4.994.507

استهالكات

()1.435.378

()1.204.334

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

()2.441.957

()1.803.340

ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها

()192.029

()100.620

غرامات سلطة النقد

-

()5.000

إجمالي المصروفات

()19.574.843

()15.724.713

الربح قبل الضرائب

13.104.462

12.543.622

مصروف الضرائب

()3.115.413

()2.981.250

ربح الفترة

9.989.049

9.562.372

