
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  فلسطينبـنـك 

 محدودة مساهـمــة عامةشركة 

 )غير المدققة( المختصرة المرحلية الموحدة القوائم المالية

 2017 أيلول 03

 



 

 المختصرةالمرحلية  الموحدة المالية القوائمجزءاً من هذه  11 إلى 1من  تشكل اإليضاحات المرفقة

1 

 م. ع. م. بنك فلسطين

  المرحلية الموحدة المركز الماليقائمة 

 2017 أيلول 03كما في 

 

   

 أيلول 03

2017  

 كانون األول 01

2016 

  مدققة  غير مدققة   

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      الموجودات

 031.113.113  1.1.1.311.1.0  1 الفلسطينيةنقد وأرصدة لدى سلطة النقد 

 1.1.300.032  0.0.003.121  . لدى بنوك ومؤسسات مصرفيةواستثمارات أرصدة 

 .1..13.112  4.031.301  0 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 10.110.210...  101.200.1.1..  1 ائتمانية مباشرةوتمويالت تسهيالت 

 02.101.112  00.421.111  0 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 110..01.20.  10.120.110.  1 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 0.331.304  0.301.132  2 حليفةإستثمار في شركات 

 10.431.011  410..10.42   إستثمارات عقارية 

 14.0.3.134  20.0.2.122   ممتلكات وآالت ومعدات

 100...0.0  11.010.110   مشاريع تحت التنفيذ

 .13.1.1.11  11.002.102  0 موجودات غير ملموسة

 .14.100.10  141.002.010  4 موجودات أخرى

 03..1.110.1.4  13..1.201.000   مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق الملكية

      المطلوبات

 030.402.001  00.110.112.   سلطة النقد الفلسطينيةودائع 

 44..0...04  0.113.010..  13 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 401.201.111..  311.3.1...0.1  11 ودائع العمالء

 111.041.4.2  ..144.311.0  .1 تأمينات نقدية

 03.333.333  03.333.333  10 قرض مساند

 0.012.111.  .00.1.1.30   مخصصات متنوعة

 14..1.014  0.102.3.4   مخصصات الضرائب

 .00.030.11  .40.002.01  11 مطلوبات أخرى

 0.210.301.100  1.0.0.301.201   مجموع المطلوبات

      حقوق الملكية

 140.330.100  33.333.333.   رأس المال المدفوع

 1.010.110.  1.010.110.   عالوة إصدار

 11.101.030  11.101.031   إحتياطي إجباري

 .11.30.  11.300.   إحتياطي إختياري

 03.000.143  00..00.410   إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

 04.331.202  04.331.202   إحتياطي تقلبات دورية 

 (42.302.)  (1.102.041)   إحتياطي القيمة العادلة

 01.121.000  10.3.1.1.0   أرباح مدورة 

   001.001.0.0  011.411..13 

 01.113.002  14.440.111   حقوق جهات غير مسيطرة

 130.021.242  101.003.101   مجموع حقوق الملكية

 03..1.110.1.4  13..1.201.000   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
  



 

 المختصرةالمرحلية  الموحدة المالية القوائمجزءاً من هذه  11 إلى 1من  تشكل اإليضاحات المرفقة
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 .م .ع .م بنك فلسطين

  المرحليةالموحدة  الدخلقائمة 

 312. أيلول 03ة أشهر المنتهية في تسعلل

 
 أيلول 03ة أشهر المنتهية في تسعلل   

   2017  2016 

  غير مدققة  غير مدققة   

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

 400..23..4  113.194.861   الفوائد الدائنة

 (14.011.331)  (29.647.186)   الفوائد المدينة

 041.401..2  83.547.676   صافي إيرادات الفوائد 

 04..4.040  19.294.691   صافي إيرادات التمويل واإلستثمارات 

 214..0.21.  33.058.581   صافي إيرادات العموالت

 131.3.4.414  135.900.947   صافي إيرادات الفوائد والعموالت

 2.0.0.001  10.738.326    أرباح عمالت أجنبية

 4.0.203  1.486.360   أرباح موجودات مالية 

 014.030..  5.094.530   ائتمانية مباشرة وتمويالت إسترداد مخصص تدني تسهيالت 

 133.340  78.368   حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة 

 323.110..  -   إيرادات ناتجة عن إندماج أعمال 

 20.201..2  13.100.011   إيرادات أخرى

 .1.1.003.13  110.201.022   إجمالي الدخل

      المصروفات

 (00.001.123)  (50.335.680)   نفقات الموظفين

 (2.010.130.)  (37.488.046)   تشغيلية أخرى مصاريف

 (0.000.113)  (7.814.263)   إستهالكات واطفاءات 

 (1.1.1.122)  (13.551.567)    مباشرةتسهيالت وتمويالت ائتمانية مخصص تدني 

 (013.131)  (771.271)   ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها 

 (22.010.311)  (109.960.827)   إجمالي المصروفات

 041..14.00  00.0.0.001   الربح قبل الضرائب

 (11.011.411)  (15.281.927)   مصروف الضرائب

 00.143.1.0  00.011.1.0   ربح الفترة 

 

 

 

 

 

 م. ع. م. بنك فلسطين

 المرحلية  الموحدة قائمة الدخل الشامل

 312. أيلول 03ة أشهر المنتهية في تسعلل

 

 أيلول 03ة أشهر المنتهية في تسعلل   

   2017  2016 

 غير مدققة   غير مدققة   

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

 00.143.1.0  00.011.1.0   ربح الفترة  

      :بنود الدخل الشامل األخرى 

      :قةفي فترات الحالموحدة الدخل قائمة بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى 

 1.1.412  (423.403)   التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

 1.1.412  (423.403)   بنود الدخل الشامل األخرى للفترة 

 .04..00.11  02.023.140   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

      



 

 المرحلية المختصرة الموحدة المالية القوائمجزءاً من هذه  11إلى  1من  تشكل اإليضاحات المرفقة

4 

 

 م. ع. م. بنك فلسطين

  المرحلية الموحدة الملكيةفي حقوق  التغيراتقائمة 

 312. أيلول 03أشهر المنتهية في  للتسعة
      احتياطيات        

  مجموع حقوق الملكية

 حقوق جهات 

 حقوق الملكية  غير مسيطرة

  

  القيمة العادلة  أرباح مدورة

 

 مخاطر مصرفية عامة  تقلبات دورية

 

  عالوة اصدار  إجباري  اختياري

 رأس المال

  المدفوع

 2017 أيلول 03 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 الرصيد في بداية الفترة  140.330.100  1.010.110.  11.101.030  .11.30.  03.000.143  04.331.202  (42.302.)  01.121.000  13..011.411  01.113.002  130.021.242

 ربح الفترة -  -  -  -  -  -    00.213.001  00.213.001  003.243..  00.011.1.0

 بنود الدخل الشامل األخرى -  -  -  -  -  -  (423.403)  -  (423.403)  (.133.12)  (1.321.131)

 إجمالي الدخل الشامل للفترة -  -  -  -  -  -  (423.403)  00.213.001  0...00.131  203.110..  00.001.011

-  (1.011)  1.011  (130.0.2)  113.040  -  -  -  -  -  - 

بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في  نتائج

 األرباح المدورة

 تسديد رأسمال شركة تابعة -  -  -  -  -  -  -  -  -  20..13.011  20..13.011

..210.223  ..210.223  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

زيادة رأسمال شركة ناتجة عن عالوة إصدار 

 تابعة

 المحول إلى االحتياطيات   -  -  -  -  0.134.240  -  -  (0.134.240)  -  -  -

  (0.)ايضاح توزيعات أسهم   1.441.010  -  -  -  -  -  -  (1.441.010)  -  -  -

 (0.نقدية )ايضاح توزيعات   -  -  -  -  -  -  -  (3.004.011.)  (3.004.011.)  (4.3.2.1..)  (03.013..0.)

 كسور األسهم الموزعة المباعة     -  -  -  -  -  -  -  0.104  0.104  -  0.104

 الرصيد في نهاية الفترة )غير مدققة( 33.333.333.  1.010.110.  11.101.030  .11.30.  00..00.410  04.331.202  (1.102.041)  10.3.1.1.0  001.001.0.0  14.440.111  101.003.101
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 بنك فلسطين م. ع. م.

 ) تابع(قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية 

 312. أيلول 03للستة أشهر المنتهية في 
 

 

 

 

 

      احتياطيات        

  مجموع حقوق الملكية

 حقوق جهات 

 حقوق الملكية  غير مسيطرة

  

  القيمة العادلة  أرباح مدورة

 

 مخاطر مصرفية عامة  تقلبات دورية

 

  عالوة اصدار  إجباري  اختياري

 رأس المال

  المدفوع

 2017 أيلول 03 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 الرصيد في بداية الفترة  175.000.000  9.034.692  36.332.937  205.523  22.655.293  34.232.752  (3.109.880)  30.647.037  304.998.354  757.950  305.756.304

 ربح الفترة -  -  -  -  -  -  -  01.021.121  01.021.121  1.011.114  00.143.1.0

 بنود الدخل الشامل األخرى -  -  -  -  -  -  1.1.412  -  1.1.412    1.1.412

 إجمالي الدخل الشامل للفترة -  -  -  -  -  -  1.1.412  01.021.121  40.110..02  1.011.114  .04..00.11

 (0شركة تابعة )ايضاح على استحواذ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  33.908.742  33.908.742

 نتائج بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة -  -  -  -  -  -  (002.103)  002.103  -  -  -

 المحول إلى االحتياطيات   -  -  -  -  0.200.314  -  -  (0.200.314)  -  -  -

  (0.)ايضاح توزيعات أسهم   10.000.000  -  -  -  -  -  -  (10.000.000)  -  -  -

 (0.نقدية )ايضاح توزيعات   -  -  -  -  -  -  -  (18.000.000)  (18.000.000)  (126.405)  (18.126.405)

 زيادة رأٍس المال نتيجة االندماج 13.330.100  10.010.2.0              130...0.0.  -  130...0.0.

 كسور األسهم الموزعة المباعة     -  -  -  -  -  -  -  5.149  5.149  -  5.149

 الرصيد في نهاية الفترة )غير مدققة( 140.330.100  1.010.110.  36.332.937  205.523  .01.043.01  34.232.752  (0.3.0.010)  10..01.101  003.1.1.001  00.001.101  000.420.243
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 .م ع. م. فلسطينبنك 

  المرحليةالموحدة  قائمة التدفقات النقدية

 312. أيلول 03ة أشهر المنتهية في تسعلل
 أيلول 03ة أشهر المنتهية في تسعلل   

   .312  .311 

 غير مدققة   غير مدققة   

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      أنشطة التشغيل

 041..14.00  00.0.0.001   الضرائبربح الفترة قبل 

      تعديالت:

 0.000.113  10..2.011   إستهالكات واطفاءات

 (4.0.203)  (1.101.013)    مالية أرباح موجودات

 30.112..1  10.1.2.432    تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرةمخصص تدني 

 (014.030..)  (0.341.003)   تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرةإسترداد مخصص 

 0.010.331  01.411..1   مخصصات متنوعة 

 (133.340)  (20.010)   حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة 

 0.012  113.002   استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات (أرباحخسائر )

   2..421..11  04.221.000 

      التغير في الموجودات والمطلوبات:

 (112.112.112)  (201..01.03.)   تسهيالت ائتمانية مباشرة

 (12..11.303)  (04.4.3.2.1)   النقدي  متطلبات اإلحتياطي اإللزامي

 (13.340..10)  (.21..1.1.00)   موجودات أخرى

 41.000..130  113.034.013   ودائع العمالء

 00.012.340  02.114.040   تأمينات نقدية

 00.001.2.1  2.011.021   أخرىمطلوبات 

 01.000.230  111.140.120  صافي النقد من أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات

 (110.3.0..1)  (100..4..11)   ضرائب مدفوعة

      مخصصات متنوعة مدفوعة

 10.000.103  42.131.3.3   أنشطة التشغيل (المستخدم فيمن )صافي النقد 

      اإلستثمارأنشطة 

 (000.120)  .00.02.   الشاملشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 (.14.11)  1.1.001..   شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 (11.200.3.1)  (0.143.140)   شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 (2.2.0.113)  14.001.012  تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهرودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

 (30.100..1.)  -   إستثمارات في شركة تابعة 

 (210..1.04)  (1.111.3.0)   موجودات غير ملموسة

 (00.400..1)  (.0.0.11..)   مشاريع تحت التنفيذ

 (11.1.1.100)  (11.200.0.2)   شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 103.121  0.2.011   ممتلكات وآالت ومعدات بيع

 301...1  (.10.13)   إستثمارات عقارية 

 (003.000..2)  (300..1.10)   )المستخدم في( أنشطة االستثمارمن صافي النقد 

      أنشطة التمويل

 13.330.100  20..13.011   رأس المال المدفوع –زيادة رأس المال نتيجة االندماج 

 10.010.2.0  210.223..   عالوة اإلصدار –زيادة رأس المال نتيجة االندماج 

 (.10.111.00)  (3.010.3.0.)   أرباح نقدية موزعة 

 0.333.333.  -   قرض مساند

 0.114  0.104   كسور األسهم الموزعة المباعة

 113.2.0..0  (22.0.1..2)   أنشطة التمويلمن  (المستخدم في)صافي النقد 

 .4.114.30.  00.111.111   الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

 044.110.1.2  120.010.100   النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 00..201.013  .04.03..212  2.  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة



 

1 

 

 النقد الفلسطينيةنقد وأرصدة لدى سلطة  .1

 يشمل هذا البند ما يلي:
  أيلول 03 

2017  

 كانون األول 03

2016 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 131.003..10  .11..224.20 نقد في الصندوق

    أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:

 11.402.133  104.103.. حسابات جارية وتحت الطلب

 -  10.100.000 فترة ثالثة شهورودائع ألجل تستحق خالل 

 10.3.0.000  - ودائع تبادلية

 .00.010.03.  0.0.111.0.0 اإللزامي النقدياالحتياطي متطلبات 

 1.1.1.311.1.0  031.113.113 

 

 لدى بنوك ومؤسسات مصرفية واستثماراتأرصدة  .2

 يشمل هذا البند ما يلي:

  أيلول 03 

2017  

 كانون األول 01

2016 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

    بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:

 0.400.010  033..10.. حسابات جارية

 12.314.300  1.4..10.10 ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

 10.010...4  21.3...101 

    بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:

 0.1.000.012  102.420.240 حسابات جارية وتحت الطلب

 .113.240.10  001..1.21.. ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

 00.0.1.213  00.331.101 ثالثة أشهر تزيد عن ودائع تستحق خالل فترة 

 103.21..030  011.310.134 

    :يةإستثمارات لدى بنوك إسالم

 0.333.333  0.333.333 فترة ثالثة أشهر إستثمارات تستحق خالل 

 .11...0.0  .11...0.0 ثالثة أشهر  عن إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد

 11.0...11.  11.0...11. 

 (033.333..)  (033.333..) مخصص تدني إستثمارات لدى بنوك إسالمية 

 4.3...11.  4.3...11. 

 0.0.003.121  1.1.300.032 

 

 

  قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  .0

 3303310101دوالر أمريكي و 400390309يشمل هذا البند استثمارات في أسهم مدرجة في بورصة فلسطين والتي بلغت قيمتها العادلة 

 ، على التوالي.1330كانون األول  03و 1331 أيلول 03دوالر أمريكي كما في 

 مباشرة مانيةائتوتمويالت تسهيالت  .4

 يشمل هذا البند ما يلي:
  أيلول 03 

2017  

 كانون األول 03
2016 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1.014.102.104  123..1.110.12 قروض

 213.143...0  000..023.01 جاري مدين

 41.311.014  00.214.040 طلب مكشوف

 01.411.001  002..04.00 بطاقات ائتمان 



 

2 

 1.3.123.101  010.301.110 تمويالت

 ..0.1.010.400  ...13.011.000 

 (1.100.401)  (1.410.010) معلقةوأرباح  فوائد وعموالت

 (302..3.21.)  (0.121.410.) ائتمانية مباشرةوتمويالت مخصص تدني تسهيالت 

 ..101.200.1.1  ...10.110.210 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  مالية موجودات .5

 

 

أسهم مدرجة في 

  أسواق مالية

 محافظ

  استثمارية

موجودات مالية 

غير مدرجة في 

 المجموع   أسواق مالية

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

         2017 أيلول 03

 12.343.334  1.031.031  1.100.313  141..13.00  محلي

 10.001.102  01.000.  -  301..10.13  أجنبي

  29.454.778  1.433.010  5.088.859  35.976.646 

         2016كانون األول  01

 12.1.3.113  1.222.2.0  1.043.130  1.2..13.40  محلي

 3.310.102.  12.200.  -  .14.242.40  أجنبي

  03.203.004  1.043.130  0.310.103  02.101.112 
 

  



 

0 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة  .6

 تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما يلي:

 

 

أذونات خزينة 

  حكومية

سندات مالية 

مدرجة في أسواق 

  مالية

سندات مالية غير 

مدرجة في 

 المجموع  إسالمية صكوك  أسواق مالية

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

           2017 أيلول 03

 1.103.001.  -  1.413.333  -  3.001...11   محلي

 0.2..11.01.  203.333...  -  110.131.112  21.143.003  أجنبي

  43.111.211  110.131.112  1.413.333  ...203.333  .10.120.110 

     2016ن األول كانو 01
    

 13.110.110  -  0.433.333  -  1.010.110  محلي

 11.004.000.  3.333.333.  -  112.110.011  20.020.232  أجنبي

  00.110.0..  112.110.011  0.433.333  .3.333.333  .01.20..110 

 حليفة  في شركات ستثمارإ .7

 :311.كانون األول  01و 312. أيلول 03الحليفة كما في  ا يلي تفاصيل اإلستثمار في الشركاتفيم
  

 بلد

 المنشأ

 رأس المال المكتتب  نسبة الملكية 

 دوالر أمريكي  %   

   

 أيلول 03

.312  

كانون  01

  311.األول 

 أيلول 03

.312  

كانون  01

 311.األول 

شركة ابراج للتنمية 

 1.011.011  1.010.211  1.  1.  فلسطين  واالستثمار 

الشركة الفلسطينية لنقل 

والمقتنيات الثمينة  األموال

 104.140  010.111  03  03  فلسطين  والخدمات المصرفية

        0.301.132  0.331.304 
 

 موجودات غير ملموسة .8

 يشمل هذا البند ما يلي:

 أيلول 03 
2017  

 كانون األول 03
2016 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1.112.301  2.210.324 برامج الحاسب اآللي

 0.221.000  0.221.000 شهرة 

 11.002.102  13.1.1.11. 

 

 

 موجودات أخرى .9

 يشمل هذا البند ما يلي:

 أيلول 03 
2017  

 كانون األول 03
2016 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3.0.1.2.4.  112..01.10 شيكات مقاصة 

 0.420.201.  101.104..1 ذمم مدينة وسلف ومصاريف مؤقتة لشركة تابعة 

 .4.111.43  330..11.21 دفعات مقدمة 

 20..0.033  .0..1.120 فوائد وعموالت وإيرادات مستحقة 

 004.210..  0.312.241 مخزون قرطاسية ومطبوعات

 1.1.1.4.0  1.1.1.4.2 موجودات آلت ملكيتها لشركة تابعة وفاء لديون

 1.003.140  1.400.1.1 موجودات ضريبية مؤجلة

 131...1.1  44.120.4.0 حسابات مدينة أخرى 
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 141.002.010  14.100.10. 

 

 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية .13

 يشمل هذا البند ما يلي:

 
 حسابات جارية 

  وتحت الطلب
ودائع ألجل تستحق 

 المجموع  خالل ثالثة أشهر

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

      2017 أيلول 03

 144.4.3..0  02..24.020  0.1.100.. محلي

 110.113.040  0.3.4.0...1  3.104.120. أجنبي

 .0.111.101  .3..144.11.  ..0.113.010 

      2016كانون األول  03

 10.102.302  10.102.302  - محلي

 .1..1.300.  3.040.0.1.  111.410 أجنبي

 111.410  04.303.001  04...0..44 

 

 

 

 

 

 ودائع العمالء .11

  أيلول 03 

2017  

 كانون األول 03

2016 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

    العمالءودائع 

 .1.123.004.42  1.022.040.141  حسابات جارية وتحت الطلب

 2.1.100.114  770.801.885 ودائع التوفير

 120.000.011  789.998.194 وخاضعة إلشعار ودائع ألجل

ً  –مدينة  حسابات  000..11.00  11.141.101 دائنة مؤقتا

 2.954.887.726  ..000.111.12. 

 حقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة

 .43.010.11.  326.466.567 توفيرالودائع 

 130.411.003  140.709.731 ودائع ألجل

 467.176.298  041..00.14. 

 3.422.064.024  ..401.201.111 

 

 أمينات نقديةت .12

 أيلول 03  
 2016كانون األول  03  2017

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 .04..111.41  150.210.599  ائتمانية مباشرةوتمويالت تسهيالت 

 03.314.101  31.070.462  ائتمانية غير مباشرةوتمويالت تسهيالت 

 11.111.001  17.765.260  أخرى
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  199.046.321  111.041.4.2 

 قرض مساند  .10

مع مؤسسة التمويل الدولية  311.حزيران  3.على قرض مساند بموجب اتفاقية تم توقيعها بتاريخ  311.حصل البنك خالل عام 

 0سنوات منها  13خالل مدة  يةنصف سنو أقساط 13على يسدد القرض بموجب هذه االتفاقية مليون دوالر أمريكي، و 03بمبلغ 

حزيران  10ويستحق القسط األخير بتاريخ  3.1.كانون األول  10سنوات فترة سماح، ويستحق القسط االول للقرض بتاريخ 

كانون  10تسدد على أساس نصف سنوي تبدأ بتاريخ  %.2.0بمتوسط يعادل هذا ويستحق على القرض نسبة فائدة سنوية . 3.1.

  .311.األول 

مليون  0.بمبلغ لزيادة قيمة القرض المساند مؤسسة التمويل الدولية إتفاقية قرض إضافية مع  312.أيار  03البنك بتاريخ وقع 

 بنفس شروط إتفاقية القرض المساند. دوالر أمريكي،

  



 

11 

 مطلوبات أخرى .14

 يشمل هذا البند ما يلي:

 أيلول 03 
2017  

كانون األول  03
2016 

 أمريكيدوالر   دوالر أمريكي 

 03.110.204  1...2.400. أرصدة تحت التسوية مع سلطة النقد الفلسطينية

 0.0..0.03  13.313.302  مستحقةضرائب 

 3.302.111.  10.104.112 شيكات بنكية مصدقة 

 0.421.304  1.411.000 توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة 

 22.040..1  0.410.111 أمانات مؤقتة 

 40.011..1  4.230.4.0 فوائد مستحقة غير مدفوعة 

 000.102  1.1.1.410 المستحق لصندوق إدخار الموظفين 

 002..1.31  - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة الدفع

 1.0.200..  1.110.111 ذمم عمالء شركات تابعة

 1.041.101  1.041.101 مطلوبات ضريبية مؤجلة

 8.568.023  13.201.220 أخرى 

 40.002.01.  00.030.11. 

 


