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 المرحلي الشامل الدخلبيان 
 2017حزيران  30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 
 

 غير مدققة غير مدققة  
 المنتهية  أشهرلفترة الستة  المنتهية  أشهرلفترة الستة   
 2016حزيران  30في  2017حزيران  30في   
 ماليين ل ل ماليين ل ل إيضاح 
    

 6.847 6.937 3 الفوائد وااليرادات المشابهة

 (677) (774) 4 الفوائد واالعباء المشابهة

  __________ __________ 

 6.170 6.163  صافي اإليرادات من الفوائد 

  __________ __________ 

    

 1.056 1.107  اإليرادات من العموالت 

 (117) (117)  األعباء من العموالت 

  __________ __________ 

 939 990 5 رادات من العموالتصافي االي

  __________ __________ 

    

 366 339 6 أرباح عمليات القطع

 334 275 7 إيرادات تشغيلية أخرى

  __________ __________ 

 7.809 7.767  مجموع اإليرادات التشغيلية 

    

 (17) (39)  اإلئتمان صافي خسائر

  __________ __________ 

 7.792 7.728  يرادات التشغيلية صافي اال

  __________ __________ 

    

 (4.894) (4.360)  أعباء المستخدمين

 (2.129) (1.810)  مصاريف إدارية وأعباء تشغيلية أخرى

 (325) (298)  مخصصات استهالكات االصول الثابتة المادية 

  __________ __________ 

 (7.348) (6.468)  مجموع االعباء التشغيلية

  __________ __________ 

    

 444 1.260  الربح  قبل الضريبة

    

 (117) (160)  الضريبة على االرباح

  __________ __________ 

 327 1.100  الربح الصافي للفترة

    

 - -  بنود الدخل الشامل االخرى للفترة

  __________ __________ 

 327 1.100  امل للفترةمجموع الدخل الش

  __________ __________ 
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 بيان المركز المالي المرحلي
 2017حزيران  30كما في 

 

 

 مدققة غير مدققة  
 حزيران 30  

2017 
 كانون األول 31

 2016 

 ماليين ل ل ماليين ل ل ايضاح 
    الموجودات 

 108.428 90.534  الصندوق ومؤسسة االصدار

 19.895 25.991 8 ؤسسات المالية المصارف والم

 7.090 6.756 9  المركز الرئيسي والفروع والمؤسسة االم والشقيقة والتابعة

 100.410 110.970 10 صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة

 1.093 1.020  صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة

 230 -  تمدينون بموجب قبوال

 134.210 150.475 11 أدوات دين بالكلفة المطفأة

 12.139 11.947  اصول ثابتة مادية

 244 855 14 أدوات مالية مشتقة

 1.188 1.547 13 موجودات اخرى

  __________ __________ 

 384.927 400.095  مجموع الموجودات

  __________ __________ 

    نالمطلوبات وحقوق المساهمي

    المطلوبات
 12 9  المصارف والمؤسسات المالية

 28 11   ع والمؤسسة األم والشقيقة والتابعةوالمركز الرئيسي والفر
 287.458 301.715 15 الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة

 846 688  بالكلفة المطفأةودائع وحسابات الجهات المقربة 

 230 -  الت تعهدات بموجب قبو

 4.944 9.360 16 مطلوبات اخرى

 10.356 6.159 17 مؤونات لمواجهة االخطار واالعباء

  __________ __________ 

 303.874 317.942  مجموع المطلوبات

  __________ __________ 

    حقوق المساهمين

 40.020 40.020  أسهم عادية –الرأسمال 

 15.075 15.075  يع )قانونية وإلزامية(إحتياطات غير قابلة للتوز

 31.973 31.973  إحتياطات حرة قابلة للتوزيع

 - (6.015)  خسائر متراكمة

 (6.015) 1.100  أرباح )خسائر( –نتائج الدورة المالية 

  __________ __________ 

 81.053 82.153  مجموع حقوق المساهمين

  __________ __________ 

 384.927 400.095  طلوبات وحقوق المساهمينمجموع الم

  __________ __________ 
 

السيد حبيب  من قبل 2017تشرين الثاني  7لقد تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة بتاريخ 
 كره بيت، المدير العام والسيد جوزيف سلوم، مدير مالي.
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 ليالمرح بيان التدفقات النقدية
  2017حزيران  30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 

 غير مدققة غير مدققة  
 أشهرلفترة الستة  أشهرلفترة الستة   
 المنتهية في المنتهية في  
 2016حزيران  30 2017حزيران  30   
 ماليين ل ل ماليين ل ل إيضاح 

    األنشطة التشغيلية

 444 1.260  صافي الربح قبل ضريبة الدخل

    تعديالت للبنود التالية:

 325 330  إستهالك األصول الثابتة المادية   

 - 39  مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها  

 116 117  مخصص منافع التقاعد للموظفين  

 (4) 21  صافي مخصص مؤونات لمواجهة األخطار واألعباء  

 - (11)  ربح من بيع أصول ثابتة مادية  

 - 12  ستبعادات األصول الثابتة الماديةخسارة من إ  

  __________ __________ 

   1.768 881 

    التغيرات في راس المال العامل:

 (110) -  الصندوق ومؤسسة اإلصدار  

 20.129 (10.599)  تسليفات وقروض للزبائن بالكلفة المطفأة  

 23 73  بالكلفة المطفأةتسليفات وقروض للجهات المقربة   

 (304) (359)  موجودات أخرى  

 (1.783) 14.257  المطفأةودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة   

 906 (158)  المطفأةبالكلفة  ودائع وحسابات الجهات المقربة  

 665 4.484  مطلوبات أخرى  

  __________ __________ 

 20.407 9.466  العمليات التشغيلية  المحصل من النقد

 - (4.335)  مخصص منافع التقاعد المدفوع للموظفين 

 (124) (228)  ضرائب مدفوعة

  __________ __________ 

 20.283 4.903  األنشطة التشغيلية المحصل من صافي النقد

  __________ __________ 

    األنشطة اإلستثمارية

 30 (611)  أدوات مالية مشتقة

 (46.462) (56.662)  لفة المطفأةشراء ادوات دين بالك

 - 36  المتحصل من بيع أصول ثابتة مادية

 - (175)  شراء أصول ثابتة مادية

 42.615 40.397  المتحصل لدى إستحقاق أدوات دين بالكلفة المطفأة

  __________ __________ 

 (3.817) 17.015  األنشطة اإلستثمارية (المستخدم في) من صافي النقد

  __________ __________ 
    
 16.466 (12.112)  في النقد وما في حكمهالزيادة  (النقص)

    

 87.999 105.223 18 كانون الثاني 1النقد وما في حكمه في 

  __________ __________ 

 104.465 93.111 18 حزيران 30النقد وما في حكمه في 

  __________ __________ 
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 المرحلي ات في حقوق المساهمينبيان التغير
 2017حزيران  30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 
 
  

  إحتياطات غير قابلة للتوزيع ))قانونية وإلزامية(                     
 إحتياطات حرة

  قابلة للتوزيع
  

       إحتياطي مخاطر    
 -الرأسمال  

 أسهم عادية
احتياطي 

 قانوني
 احتياطي زيادة

 رأسمالال
 مصرفية غير

 محددة
 إحتياطات

 أخرى
 

 المجموع
 

 إحتياطي عام
 

 ر متراكمةئخسا
 نتائج الدورة

 أرباح  –المالية 
 

 المجموع
 ماليين ل ل ماليين ل ل ماليين ل ل  ماليين ل ل مآليين ل ل مآليين ل ل مآليين ل ل ماليين ل ل ماليين ل ل ماليين ل ل 
           

           
 81.053 (6.015) - 31.973 15.075 - 6.667 3.419 4.989 40.020 2017كانون الثاني  1يد في الرص

 ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ 
 1.100 1.100 - - - - - - - - ارباح –نتائج الدورة المالية 

 ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ 
 1.100 1.100 - - - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 

 ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ 
           

 - 6.015 (6.015) - - - - - - - خسائر المتراكمةالمحول إلى ال
 ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ 
           

 82.153 1.100 (6.015) 31.973 15.075 - 6.667 3.419 4.989 40.020 )غير مدقق(  2017حزيران  30الرصيد في 
 ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ 
           

 87.082 2.171 - 30.484 14.407 - 6.214 3.421 4.772 40.020  2016كانون الثاني  1الرصيد في 
 ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ 

 327 327 - - - - - - - - ارباح –نتائج الدورة المالية 
 ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ 

 327 327 - - - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 
 ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ 

 - (2.171) - 1.465 706 25 464 - 217 - 2015تخصيص أرباح سنة 
           

 (13) - - 24 (37) (25) (10) (2) - - تعديالت
 ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ 

 87.396 327 - 31.973 15.076 - 6.668 3.419 4.989 40.020 )غير مدقق( 2016حزيران  30الرصيد في 
 ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ 
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  المختصرة يةالمرحل ايضاحات حول البيانات المالية
 2017حزيران  30كما في 

 

 

 معلومات عن المصرف  1
 

تحت اسم بنك  1963ان المصرف هو شركة مساهمة لبنانية مسجلة في بيروت، لبنان.  لقد تم تسجيله في لبنان سنة 
اعيد تسمية  1996في الئحة المصارف.  وفي عام  73في السجل التجاري ورقم  13188الريف ش.م.ل. تحت رقم 

مصرف ليصبح بنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل. يقوم المصرف باجراء االعمال المصرفية، ومركزه الرئيسي يقع ال
 فروع. ثالثةفي منطقة الصنائع ويؤدي نشاطه من خالل 

 
عنوان بنك الكويت من أسهم المصرف. إن  ٪72.66بطريقة مباشرة وغير مباشرة ك بنك الكويت الوطني ش.م. يمتلك

 ، الكويت. 13001الصفاة  95هو ص.ب.  ش.م.ك.الوطني 

 

 

 الهامة السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2

 

 أسس اإلعداد 1-2
 

 .  "التقارير المالية المرحلية"، 34 التقارير المالية الدوليلمعيار المختصرة للمصرف وفقا  المرحلية اعدت البيانات المالية
 

نات المالية الكاملة المعدة وفقاً المختصرة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة للبيا المرحلية ال تتضمن البيانات المالية
ليست  2017حزيران  30ي فنتائج فترة الستة أشهر المنتهية  إنيير التقارير المالية الدولية. إضافة الى ذلك، المع

 .2017 كانون األول 31بالضرورة مؤشراً الى النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 
 

 السياسات المحاسبية الهامة 2-2
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المرحلية المختصرة مطابقة لتلك التي تم على اساسها إعداد البيانات 

 1كما في   ، الجديدة والمعّدلة،عتماد المعايير التاليةإباستثناء  2016كانون االول  31المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 :2017كانون الثاني 

 

 ةالنقدي التدفقاتبيان :  7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 : ضرائب الدخل 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

  2016 – 2014التحسينات السنوية دورة  -
 

 .للمصرف المرحلية البيانات المالية علىوهري أي تأثير ج اأعاله ليس له ةإن تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة الوارد

 

 

 الفوائد واإليرادات المشابهة 3
 

  غير مدققة غير مدققة
  لفترة الستة أشهر المنتهية لفترة الستة أشهر المنتهية

  2017حزيران  30في  2016حزيران  30في 
  ماليين ل ل ماليين ل ل

   

 مؤسسات الماليةودائع وما شابهها مع المصارف وال 513 386

 ودائع لدى المركز الرئيسي والمؤسسة األم والشقيقة والتابعة   9 5

 تسليفات وقروض للزبائن بالكلفة المطفأة 2.749 2.647

 تسليفات وقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة 17 19

 أدوات دين بالكلفة المطفأة 3.649 3.790

________ ________  

6.847 6.937  

________ ________  
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 ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
 2017حزيران  30كما في 

 
 

 الفوائد واألعباء المشابهة 4

 
  غير مدققة غير مدققة

  لفترة الستة أشهر المنتهية لفترة الستة أشهر المنتهية
  2017حزيران  30في  2016حزيران  30في 

  ماليين ل ل ماليين ل ل

   

 ودائع من الزبائن وارصدة دائنة أخرى بالكلفة المطفأة 774 676

 ودائع من الجهات المقربة بالكلفة المطفأة - 1

________ ________  
677 774  

________ ________  
 

 

 صافي اإليرادات من العموالت 5
 

  غير مدققة غير مدققة
  هر المنتهيةلفترة الستة أش لفترة الستة أشهر المنتهية

  2017حزيران  30في  2016حزيران  30في 
  ماليين ل ل ماليين ل ل

 اإليرادات من العموالت  
 إعتمادات مستندية، كفاالت وقبوالت   76 142

 تسليفات وقروض الى العمالء   82 80

 بطاقات إئتمان   81 72

 عموالت على العقارات   40 55

 خدمات أخرى   828 707

________ ________  
1.056 1.107  

________ ________  
 األعباء من العموالت  
 عموالت غرفة المقاصة ومسك الحسابات   (94) (80)

 بطاقات إئتمان   (14) (15)

 عموالت ورسوم أخرى   (9) (22)

________ ________  
(117) (117)  

________ ________  
 ن العموالتصافي اإليرادات م 990 939

________ ________  

 

 

 أرباح عمليات القطع 6
 

، تلللك المدرجللة بللاليورو، الللدينار الكللويتي والللدوالر بشللكل خللاصيمثللل هللذا الحسللاب الللربح النللاتج عللن عمليللات القطللع 
 األميركي.
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 ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
 2017حزيران  30كما في 

 
 

 ة أخرىإيرادات تشغيلي 7
  غير مدققة لفترة غير مدققة لفترة

  الستة أشهر المنتهية في الستة أشهر المنتهية في
  2017حزيران  30في  2016حزيران  30في 

  ماليين ل ل ماليين ل ل
   

 إيرادات محققة من عقود التأجير التشغيلية 231 170

 صافي إسترداد مؤونات لمواجهة األخطار واألعباء - 110

 إيرادات أخرى 44 54

________ ________  
334 275  

________ ________  
 

 

 المصارف والمؤسسات المالية 8
 مدققة غير مدققة 
 2016كانون األول  31 2017حزيران  30 
 ماليين ل ل ماليين ل ل 
   

 7.835 9.408 تحت الطلب

 12.060 16.583 الجل

 _________ _________ 
 25.991 19.895 

 _________ _________ 
 

رصدة غير منتجة لفوائد مودعة مع المصارف المراسلة لمواجهة الحاجات التشغيلية تمثل معظم الحسابات تحت الطلب أ
 للمصرف.

 

 

 والمؤسسة االم والشقيقة والتابعةالمركز الرئيسي والفروع  9
 مدققة غير مدققة 
 2016كانون األول  31 2017حزيران  30 
 ماليين ل ل ماليين ل ل 
   

 7.090 6.756 تحت الطلب

 _________ _________ 
 
 

 بالكلفة المطفأة صافي التسليفات والقروض للزبائن 10
 مدققة غير مدققة 
 2016كانون األول  31 2017حزيران  30 
 ماليين ل ل  ماليين ل ل 
   

 62.277 74.964 إجمالي القروض التجارية

 39.300 37.255 لقروض اإلستهالكيةإجمالي ا

 _________ _________ 

 112.219 101.577 

 (52) (94) فوائد غير محققة

 (1.115) (1.155) مخصص ديون مشكوك بتحصيلها 

 _________ _________ 

 110.970 100.410 

 _________ _________ 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  2017حزيران  30في  كما

 

 

 بالكلفة المطفأةدين دوات أ 11
 مدققة غير مدققة 
 2016كانون األول  31 2017حزيران  30 
 ماليين ل ل ماليين ل ل 

   مدرجة:

 2.869 2.874 سندات حكومية أميركية  

 62.827 55.196 (Eurobondsسندات خزينة لبنانية بالعمالت األجنبية )  

 _________ _________ 

 65.701 58.065 

 _________ _________ 

   غير مدرجة:

 76.389 85.629 سندات خزينة لبنانية  

 _________ _________ 

 (244) (855) (14تأثير تحوط القيمة العادلة على مخاطر سعر الفائدة )يضاح   

 _________ _________ 

 150.475 134.210 

 _________ _________ 
 

 ،2020نيسان  ،2019 تشرين الثاني ،2017تشرين األول  إن سندات الخزينة اللبنانية بالدوالر األميركي تستحق في
 .2029أما سندات الخزينة األميركية فتستحق في شهر شباط .  2021ونيسان  2020حزيران 

 

 

 أصول غير متداولة برسم البيع 12
  غير مدققة مدققة

  2017حزيران  30 2016كانون األول  31

  ماليين ل ل ماليين ل ل
   

 التكلفة  121 121

 مؤونة تدني في القيمة  (121) (121)

_________ _________  

- -  

_________ _________  
 
 

 موجودات أخرى 13
  غير مدققة مدققة

  2017حزيران  30 2016كانون األول  31

  ماليين ل ل ماليين ل ل
   

 باء للتوزيع على عدة دوراتاع 327 363

204 495  ً  مصاريف مدفوعة مقدما

 ذمم مدينة للموظفين  241 289

 مدينون مختلفون 390 242

 فروقات تقييم مركز قطع ثابتة 74 74

 طوابع 20 16

_________ _________  

1.188 1.547  

_________ _________  
 

رئيسي تكلفة برامج الكمبيوتر وتطفأ هذه االعباء بشكل متناسق خالل فترة  تمثل األعباء للتوزيع على عدة دورات بشكل
 خمس سنوات. 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  2017حزيران  30كما في 

 

 

 مشتقةدوات مالية أ 14
 مدققة غير مدققة 
 2016كانون االول  31 2017حزيران  30 
 ماليين ل ل ماليين ل ل 

   

 244 855 (11لعقود مقايضة الفوائد )إيضاح  إيجابية قيمة عادلة

 _________ _________ 

 

 

 بالكلفة المطفأة ودائع وحسابات الزبائن الدائنةال 15

 
 مدققة غير مدققة 
 2016كانون االول  31 2017حزيران  30 
 ماليين ل ل ماليين ل ل 
   

 216.246 227.781 تحت الطلب

 3.942 2.657 ألجل

 66.932 70.827 حسابات إدخار

 338 450 فوائد مستحقة 

 _________ _________ 

 301.715 287.458 

 _________ _________ 
 

 257:  2016كانون األول  31) 2017حزيران  30مليون ليرة لبنانية كما في  257بلغ مجموع الودائع المرمزة 
من قانون السرية المصرفية تاريخ                      3هذه الحسابات لدى المصرف وفقا للمادة  مليون ليرة لبنانية(.  لقد جرى فتح

 .1956أيلول  3
 

 

 مطلوبات اخرى 16
 

 مدققة غير مدققة 
 2016كانون االول  31 2017حزيران  30 
 ماليين ل ل ماليين ل ل 
   

 3.193 7.678 دائنون مختلفون

 1.360 1,300 مصاريف مستحقة الدفع

 218 214 ضرائب أخرى 

 35 87 ضريبة على االرباح 

 88 81 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

 50 -  تأمينات على اعتمادات مستندية

 _________ _________ 

 9.360 4.944 

 _________ _________ 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  2017ن حزيرا 30كما في 

 
 

 مؤونات لمواجهة االخطار واالعباء 17
 مدققة غير مدققة 
 2016كانون االول  31 2017حزيران  30 
 ماليين ل ل ماليين ل ل 
   

 7.300 2.804 )أ( متوجبات منافع التقاعد للموظفين

 3.056 3.355 )ب( موؤنات أخرى لمواجهة األخطار واألعباء

 _________ _________ 

 6.159 10.356 

 _________ _________ 
 

فروع )األشرفية، جونيه، دورا والشياح(. وبالتالي،  4إغالق  2016شباط  19قرر مجلس اإلدارة المنعقد في  (أ)
مليون ليرة لبنانية تمثل  4.362أصبح هنالك فائضا في عدد الموظفين. قام المصرف باتخاذ مؤونة بمبلغ 

جزءاّ منها  تسوية، وقد تّم 2016كانون األول  31في السنة المنتهية في  ينالتسويات النهائية لهؤالء الموظف
 .2017حزيران  30مليون ليرة لبنانية كما في  3.851بقيمة 

 
مليون ليرة لبنانية  1.670بقيمة  439إجمالية عمالً بتعميم مصرف لبنان وسيط رقم يتضمن هذا البند مؤونة  (ب)

  في تاريخهذا التعميم ، أصدر مصرف لبنان 2016خالل عام (. : نفسه2016) 2017حزيران  30كما في 
ً المصارف العاملة في لبنان بتكوين مؤونة إجمالية بنسبة  2016تشرين الثاني  8 من الموجودات  ٪2طالبا

المرّجحة بمخاطر اإلئتمان الخاصة بمحافظ التسليفات وذلك كجزء من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 
. من أجل اإللتزام بالمتطلبات التنظيمية، قام المصرف 2018كانون الثاني 1التي تسري ابتداًء من  9 رقم

مليون ليرة لبنانية كما  1.670بتكوين فائض في المؤونات تحت بند مؤونات لمواجهة األخطار واألعباء بقيمة 
 .2016كانون األول  31في 

 

 

 النقد وما في حكمه 18
 

 يشتمل على االتي: المرحلي ه المدرج في بيان التدفقات النقديةالنقد وما في حكم
 

  غير مدققة مدققة غير مدققة
 حزيران  30

2016 
 كانون االول 31

 2016 
 حزيران  30

2017 
 

  ماليين ل ل ماليين ل ل ماليين ل ل
    

 الصندوق ومؤسسة االصدار 60.384 78.278 55.738

 والمؤسسات المالية، مدين  المصارف 25.991 19.895 39.382

 المصارف والمؤسسات المالية، دائن (9) (12) (15)

   ، مدينالمركز الرئيسي والفروع والمؤسسة االم والشقيقة والتابعة 6.756 7.090 9.386

 المركز الرئيسي والفروع والمؤسسة االم والشقيقة والتابعة، دائن   (11) (28) (26)

_________ _________ _________  

104.465 105.223 93.111  

_________ _________ _________  
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 ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  2017حزيران  30كما في 

 

 

 ات حسابات إدارة األموالدموجو 19
 

 يوجد لدى المصرف موجودات مشتراة لصالح الغير تفاصيلها كما يلي:
 

  غير مدققة مدققة
  2017حزيران  30 2016كانون االول  31

  ماليين ل ل ماليين ل ل
   

 سندات خزينة بالليرة اللبنانية 8.179 6.948
 (Eurobondsسندات خزينة لبنانية بالعمالت األجنبية ) 9.724 9.880

 اوراق مالية  7.369 7.317

_________ _________  

24.145 25.272  

_________ _________  
 

 بالقيمة اإلسمية. المالية أعاله واألدواتتم إدراج سندات الخزينة 

 

 

 المعامالت مع االطراف ذات العالقة 20
 

تتضمن الجهات المقربة للمصرف الشركات التابعة، موظفي اإلدارة الرئيسيين، وأفراد اسرهم المقربين والشركات التي 
  يسيطر عليها  كل من هؤالء.

 

لرئيسيين هم األشخاص الذين يتمتعون بصالحية ومسؤولية التخطيط والتوجيه والتحكم بنشاطات إن موظفي اإلدارة ا
 المصرف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء العامون.

 

ات ومسؤوليات إن المؤسسات تحت اإلدارة المشتركة هي الشركات التي يكون فيها لموظفي اإلدارة الرئيسيين صالحي
 إدارة مشابهة لتلك التي يتمتعمون بها في المصرف.

 

 شروط وأحكام المعامالت مع الجهات المقربة
 يقوم المصرف ضمن نشاطاته العادية بالتعامل مع الجهات المقربة بأسعار الفائدة والعموالت المعمول بها في السوق.

 

 هات المقربة )بما فيها الضمانات( العائدة للسنة المالية:يظهر الجدول أدناه مبالغ العمليات واالرصدة مع الج
 

 غير مدققة
 لفترة الستة أشهر 

 المنتهية في
 2016حزيران  30

 غير مدققة 
 لفترة الستة أشهر

 المنتهية في  
 2017حزيران  30

 

  إيرادات الفوائد )أعباء(  إيرادات الفوائد )أعباء(

  ماليين ل ل   ماليين ل ل 

 اإلدارة الرئيسيون وأفراد أسرهم موظفو   
 صافي التسليفات والقروض  17  19

 ودائع -  (1)

    

 مساهمون    
 ارصدة مدينة 1  -

    

 مصارف تحت إدارة موحدة   
 أرصدة مدينة 8  5
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 ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  2017حزيران  30كما في 

 

 

 طراف ذات العالقة )تتمة(المعامالت مع اال 20
 

 مدققة
 2016كانون األول  31

 غير مدققة 
 2017حزيران  30

 

  رصيد آخر الفترة  رصيد آخر السنة
  ماليين ل ل   ماليين ل ل 

 موظفو اإلدارة الرئيسيون وأفراد أسرهم   
 صافي التسليفات والقروض  1.020  1.093

 ودائع  236  304

    

  دارة موحدةتحت إمصارف    
 أرصدة مدينة  3.924  4.689

 أرصدة دائنة  11  28

    

 مساهمون    
  أرصدة مدينة 2.832  2.401

 ضمانات مستلمة 22.074  21.825

    
 أطراف ذات عالقة أخرى   

 ودائع 385  510
    

 أعضاء مجلس إدارة   
 ودائع 67   32

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 ير مدققةغ

 لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في

 2016حزيران  30

 غير مدققة
 لفترة الستة أشهر

 المنتهية في  
 2017حزيران  30

 

  ماليين ل ل  ماليين ل ل 

   

 مزايا قصيرة األجل )أ( 700 868

 المخصص لتعويض نهاية الخدمة 75 57
 

 ارة الرئيسيين.تتضمن الرواتب والمكافآت الممنوحة لموظفي اإلد )أ(
 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة 21
 

 االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية 
من أجل تلبية اإلحتياجات المالية للعمالء، يدخل المصرف في إلتزامات متنوعة غير قابلة للنقض، كفاالت، اعتمادات 

ى، التي تتألف في األساس من أدوات متعلقة باإلئتمان مستندية معززة، خطابات ضمان وقبول، وإلتزامات محتملة أخر
وتتضمن كفاالت مالية وغير مالية وإلتزامات لمنح التسهيالت. ان اإلعتمادات المستندية والكفاالت )بما فيها اإلعتمادات 

وفقا لشروط  المعززة( والقبوالت تلزم المصرف بالدفع نيابة عن العمالء في حال تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته
العقد. بالرغم من عدم اإلعتراف بها في بيان المركز المالي، تحتوي هذه اإللتزامات على مخاطر إئتمان، فتعتبر جزء من 

 المخاطر العامة للمصرف.
 

طات إن اإلرتباطات بتقديم تسهيالت إئتمانية تمثل اإلرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وإعتمادات تجدد تلقائيا. إن لإلرتبا
عادة تواريخ انتهاء محددة أو تحكمها بنود خاصة إلنهائها وتتطلب عادة دفع رسوم. وحيث أن اإلرتباطات قد تنتهي قبل 

 الشروع في السحب، فقد ال يمثل مجموع مبالغ العقود اإلحتياجات النقدية المستقبلية.
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 ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  2017 حزيران 30كما في 

 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة )تتمة( 21
 

 للمصرف االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية التالية:
 غير مدققة

 2017حزيران  30
 

  مصارف زبائن المجموع

  ماليين ل ل  ماليين ل ل  ماليين ل ل 

 كفاالت ومطلوبات محتملة:   

 كفاالت مالية   - 11.408 11.408

________ ________ _______  

    

 ارتباطات:   

 تعهدات تسليف للزبائن )قابلة لإللغاء(   - 13.060 13.060

 التزامات اخرى    - 30 30

________ ________ _______  

24.497 24.497 -  

________ ________ _______  
 

 مدققة
 2016كانون االول  31

 

  مصارف زبائن المجموع
  ماليين ل ل  ماليين ل ل  اليين ل ل م
 كفاالت ومطلوبات محتملة:   

 كفاالت مالية   - 10.617 10.617
________ ________ _______  

    
 ارتباطات:   

 إعتمادات مستندية   101 - 101
 تعهدات تسليف للزبائن )قابلة لإللغاء(   - 14.834 14.834

 التزامات اخرى    - 30 30
________ ________ _______  

25.582 25.481 101  
________ ________ _______  

 

 تم إدراج التعهدات بموجب قبوالت ضمن بيان المركز المالي.
 

 دعاوى قضائية
إن المصرف من ضمن نشاطاته العادية هو طرف بعدة قضايا قانونية. إن إدارة المصرف بعد مراجعة مستشاريها تعتقد 

الي اإللتزامات أو الخسائر التي قد تترتب على المصرف من جراء هذه الدعاوى، لن يكون لها تأثير جوهري بأن إجم
 على الوضع المالي للمصرف.

 
 

 المشتقات المالية 22
 

تحقاق.  ان الجدول أدناه يوضح القيم العادلة اإليجابية والسلبية لالدوات المالية المشتقة مع القيم االعتبارية وفقا لمدة االس
ان القيمة االعتبارية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص الموجودات، السعر أو المؤشر االساسي وتمثل االساس لقياس 

 التغير في قيمة المشتقات المالية.  
 غير مدققة                     

  2017حزيران    30             

 مدققة                    
  2016ون األول كان 31          

 مجموع القيمة القيمة العادلة القيمة العادلة مجموع القيمة القيمة العادلة القيمة العادلة 

 االعتبارية السلبية اإليجابية االعتبارية السلبية اإليجابية 

 ماليين ل ل ماليين ل ل ماليين ل ل ماليين ل ل ماليين ل ل ماليين ل ل 
       ة العادلة:مشتقات مالية لتحوط القيم

 19.974 - 244 27.512 - 855 مقايضات اسعار الفائدة  

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  2017حزيران  30كما في 

 
 

 )تتمة( المشتقات المالية 22
 

دية تتم بين طرفين لتبادل أسعار فائدة أو فروقات العمالت االجنبية على أساس قيمة عقود المقايضات هي ترتيبات تعاق
اعتبارية محددة. في عقود مقايضات اسعار الفائدة يتبادل االطراف عادة فروقات أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة على 

 اساس القيمة االعتبارية المحددة لعملة واحدة.
 

قايضات اسعار الفائدة اعاله لغرض تحوط القيمة العادلة لبعض سندات الخزينة البنانية لقد دخل المصرف في عقود م
المدرجة بالكلفة المطفأة والمعاد تقييمها بالقيمة العادلة ألثر تحوط أسعار الفائدة. ان  (Eurobondsبالدوالر االميركي )

ر الناتجة من تغيرات القيمة العادلة لعقود مقايضات هذه العقود هي عقود تحوط القيمة العادلة بفعالية، لذلك ان الخسائ
 .الشامل المرحلي اسعار الفائدة قد تم ترحيلها مباشرة الى بيان الدخل

 

 

 القيم العادلة لألدوات المالية 23
 

 ريخبتا علياف تدفع التي سوف المبالغ تكون مختلفة عنوقد  في تاريخ محدد القيم العادلة في هذا االيضاح كما تم قياس
نظرا  العادلة المقدرة بشكل فوري القيم من غير الممكن تحقيق، فإنه في كثير من الحاالتكل أداة.  أو تسديد استحقاق

للمصرف لدى اعتباره  دواتقيمة هذه األ ال تمثل العادلة هذه القيم، إن قياسها. بناء على ذلك المحافظ التي تم لحجم
معلومات السوقية المالية وفقا لتسلسل هرمي يعكس أهمية ال المطلوباتو يتم تصنيف الموجودات. كمنشأة مستمرة
  تسلسل الهرمي للقيم العادلة مدرجة أدناه :المستويات الثالثة للالملحوظة. ان 

 

  األول المستوى –المدرجة  أسعار السوق
األسعار  بالرجوع إلى تهذه األدوا سوق نشط. تقدر قيمة في كانت مدرجة إذا كمستوى أول المالية تصنف األدوات

، والسعر متوفر بسهولة السعر المعروض حيث في أسواق نشطة مطلوبات مطابقة أو لموجودات غير المعدلة المدرجة
هو السوق الذي تجري  سوق النشط. التجاري بحت أساس على بشكل منتظمالتي تحدث الفعلية و معامالت السوق يمثل
 .بشكل مستمر االسعار وفيركافية لت بحجم ووتيرة المعامالت فيه

 

  المستوى الثاني –ملحوظة هامة  تقنيات تقييم تعتمد على عناصر
. تتضمن في سوق نشطالهامة ملحوظة  تعتبر عناصرها باستخدام نماذج كمستوى ثاني المصنفة األدوات المالية تقدر قيمة

ي قد يستخدمها مشاركون آخرون في عمليات افتراضات حول عوامل ملحوظة في سوق نشط، والتهذه التقنيات والنماذج 
 .التخلف عن السدادالدفع المسبق و ومعدالت التقلبات،أسعار الصرف، مردود معدل الفائدة الفعلي، بما في ذلك التقييم، 

 

 المستوى الثالث – تقنيات تقييم تعتمد على عناصر هامة غير ملحوظة
معلومات سوقية ليات تقييمها عناصر اساسية هامة غير مستندة على تصنف األدوات المالية كمستوى ثالث اذا تضمنت عم

ملحوظة(. تعتبر عناصر التقييم ملحوظة اذا كان ممكن رصدها مباشرة من معامالت في سوق غير  عناصرملحوظة )
وظة بشكل الملح أدلة خارجية دامغة تبرهن سعر بيعي قابل للتنفيذ. تحدد مستويات العناصر غيرنشط، أو اذا كان هناك 

 أو غيرها من التقنيات التحليلية.تاريخية ملحوظة  أسعارذات طبيعة مماثلة، ملحوظة في عمليات  عام وفقا لعناصر
 

 غير مدققة 
 2017حزيران  30

 

  مستوى أول مستوى ثاني  مستوى ثالث المجموع
  ماليين ل ل  ماليين ل ل  ماليين ل ل  ماليين ل ل 

 الموجودات    
 الصندوق ومؤسسة االصدار 6.659 83.875 - 90.534
 المصارف والمؤسسات المالية - 25.991 - 25.991

 المركز الرئيسي والفروع والمؤسسة االم والشقيقة والتابعة  - 6.756 - 6.756
 صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة - - 110.970 110.970

 والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة صافي التسليفات - - 1.020 1.020
 أدوات دين بالكلفة المطفأة 2.874 147.601 - 150.475

 أدوات مالية مشتقة - 855 - 855

________ ________ ________ ________  

386.601 111.990 265.078 9.533  

________ ________ ________ ________  
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 لية المرحلية المختصرة ايضاحات حول البيانات الما
  2017حزيران  30كما في 

 
 

 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية 23
 غير مدققة 

 2017حزيران  30
 

  مستوى أول مستوى ثاني  مستوى ثالث المجموع
  ماليين ل ل  ماليين ل ل  ماليين ل ل  ماليين ل ل 

 المطلوبات     
 يةالمصارف والمؤسسات المال - 9 - 9

 المركز الرئيسي والفروع والمؤسسة االم والشقيقة والتابعة  - 11 - 11
 الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة - 301.715 - 301.715

 ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة - 688 - 688

________ ________ ________ ________  

302.423 - 302.423 -  
________ ________ ________ ________  

 
 مدققة 

 2016كانون االول  31
 

  مستوى أول مستوى ثاني  مستوى ثالث المجموع
  ماليين ل ل  ماليين ل ل  ماليين ل ل  ماليين ل ل 

 الموجودات    
 الصندوق ومؤسسة االصدار 5.954 102.474 - 108.428
 ؤسسات الماليةالمصارف والم - 19.895 - 19.895
 المركز الرئيسي والفروع والمؤسسة االم والشقيقة والتابعة  - 7.090 - 7.090

 صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة - - 97.110 97.110
 صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة - - 1.049 1.049

 مدينون بموجب قبوالت - - 230 230
 أدوات دين بالكلفة المطفأة 3.840 128.846 - 132.686

 أدوات مالية مشتقة - 244 - 244
________ ________ ________ ________  

366.732 98.389 258.549 9.794  
________ ________ ________ ________  

 المطلوبات     
 المصارف والمؤسسات المالية - 12 - 12
 مركز الرئيسي والفروع والمؤسسة االم والشقيقة والتابعة ال - 28 - 28

 الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة - 287.470 - 287.470
 ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة - 846 - 846
 تعهدات بموجب قبوالت - 230 - 230

________ ________ ________ ________  
288.586 - 288.574 -  

________ ________ ________ ________  
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