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البيانات المالية المجّمعة غير المدققة كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٦
)القيم مباليني ل.ل.(

 حقوق امل�ساهمني - ح�سة املجموعة
كما فـي 201٥/12/31كما فـي 2016/12/31

املجموع )املّدققة( املجموع

 71,159  77,650 الراأ�سمال – اأ�سهم عادية

 6,714  6,953 الراأ�سمال – اأ�سهم عادية ذات اأولوية

 27,312  30,616 الراأ�سمال – اأ�سهم تف�سيلية وما مياثلها

 232,108  304,070 عالوات اإ�سدار االأ�سهم العادية

 144,039  143,800 عالوات اإ�سدار اأ�سهم عادية ذات اأولوية

 666,063  816,847 عالوات اإ�سدار االأ�سهم التف�سيلية

 20,978  20,960 املقدمات النقدية املخ�س�سة للراأ�سمال

 653,326  747,998  اإحتياطات واأرباح مدّورة

 )49,015( )56,879(االأدوات الراأ�سمالية املعاد �سراوؤها

 1,669  1,669 فائ�س اإعادة تقييم العقارات

 -    -   احتياطي اإعادة تقييم االأدوات املالية

 )OCI( نفة مقابل عنا�سر الدخل  التغري يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�سّ

ال�سامل االأخرى

 2,031  2,273 

 8,508  8,367 احتياطي عقارات ماأخوذة اإ�ستيفاء لديون

 )44,771( )50,001( التغري يف القيمة العادلة للم�ستقات املالية الهادفة للتحوط للتدفقات النقدية

 23,853  23,755  فروقات حتويل العمالت االأجنبية

 -    -   نتائج الدورة املالية

 1,015,413  1,179,284 حقوق االأقلية

 221,222  223,673 نتائج الدورة املالية - ح�سة املجموعة

 3,000,851  3,480,792 جمموع حقوق امل�ساهمني

 24,344,862  25,940,150 جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

)القيم مباليني ل.ل.(

املوجــودات
كما فـي 201٥/12/31كما فـي 2016/12/31

املجموع )املّدققة( املجموع

 4,803,173  5,670,658 ال�سندوق و موؤ�س�سات االإ�سدار

 1,933,711  1,434,433 الودائع لدى امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 

 -    -   املركز الرئي�سي, املوؤ�س�سة االأم, امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية ال�سقيقة والتابعة

 305,823  263,243 قرو�س للم�سارف واملوؤ�س�سات املالية واتفاقيات اإعادة بيع

 54,938  67,558 اأ�سول مالية معطاة ك�سمانة 

 1,409  783 اأدوات مالية م�ستقة

 )FVTPL(56,366  66,589 اأ�سهم وح�س�س بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب االأرباح واخل�سائر 

)FVTPL( اأدوات دين وموجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة مقابل ح�سـاب

االأرباح  واخل�سائر
 1,428,240  1,288,306 

 )FVTPL( نفة بالقيمة العادلة مقابل منها: �سايف الت�سليفات والقرو�س امل�سّ

ح�ساب االأرباح واخل�سائر
   -    - 

 6,313,524  7,086,285  �سايف الت�سليفات والقرو�س للزبائن بالكلفة املطفاأة  )1(

 94,099  109,025 �سايف الت�سليفات والقرو�س للجهات املقربة بالكلفة املطفاأة

 292,529  267,346 املدينون مبوجب قبوالت

اأ�سهم وح�س�س بالقيمة العادلة مقابل عنا�سر الدخل ال�سامل االآخر 

)FVTOCI( 8,926  6,802 

 8,761,336  9,112,728 اأدوات دين بالكلفة املطفاأة 

 40,289  35,296 ح�س�س وم�ساهمات يف ال�سركات التابعة والزميلة

 26,874  24,767 اأ�سول ماأخوذة اإ�ستيفاء لديون

 212,902  219,827 اأ�سول ثابتة  ماّدية

 14,091  13,900 اأ�سول ثابتة غري ماّدية

 -    -   اأ�سول غري متداولة بر�سم البيع

 49,978  42,117 موجودات اأخرى

ال�سهرة
 88,429  88,712 

 24,344,862  25,940,150 جمموع املوجودات

)القيم مباليني ل.ل.(

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
كما فـي 201٥/12/31كما فـي 2016/12/31

املجموع )املّدققة(املجموع

 575,310  491,553 موؤ�س�سات االإ�سدار

 1,398,256  1,690,056 امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية واتفاقيات اإعادة �سراء

 -    -   املركز الرئي�سي, املوؤ�س�سة االأم, امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية ال�سقيقة والتابعة.

 365,470  408,915 اأ�سول مالية ماأخوذة ك�سمانة

 1,752  1,940 اأدوات مالية م�ستقة

 -    -   مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب االأرباح واخل�سائر

 -    -   منها: الودائع بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب االأرباح واخل�سائر

 18,031,733  18,560,472 الودائع وح�سابات الزبائن الدائنة بالكلفة املطفاأة

 340,439  443,049 ودائع وح�سابات اجلهات املقربة بالكلفة املطفاأة

 665  565 مطلوبات متمثلة باأوراق م�سرفية اأو مالية

 292,529  267,346 تعهدات مبوجب قبوالت

 297,258  553,740 مطلوبات اأخرى

 40,599  41,721 موؤونات ملواجهة االأخطار و االأعباء

 -    -   ديون مروؤو�سة وما مياثلها

 -    -   مطلوبات غري متداولة بر�سم البيع 

 21,344,011  22,459,357 جمموع املطلوبات

)1( )1( بعد تنزيل من الت�سليفات و القرو�س موؤونات خا�سة مببلغ ٨2 مليار ل.ل و ٥٧ مليار ل.ل. كما يف 31/12/2016 و 31/12/201٥ على التوايل  كما تنزيل موؤونات اجمالية 

)Collective( مببلغ  ٥٤  مليار ل.ل. و ٧9 مليار ل.ل. كما يف 31/12/2016 و 31/12/201٥ على التوايل.

)القيم مباليني ل.ل.(

خارج امليزانية
كما فـي 201٥/12/31كما فـي 2016/12/31

املجموع )املّدققة( املجموع

 756,801  870,854 تعهدات متويل

 659,516  701,330 تعهدات معطاة للم�سارف واملوؤ�س�سات املالية

 97,285  169,524 تعهدات م�ستلمة من امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية

 -    -   تعهدات للزبائن

 17,753,387  19,331,646 تعهدات �ضمان

 88,467  124,621 تكفل وكفاالت و�سمانات اأخرى معطاة للم�سارف واملوؤ�س�سات املالية

 -    -   منها : اأدوات امل�ستقات االئتمانية

 -    -   تكفل وكفاالت و�سمانات اأخرى م�ستلمة من امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية

 -    -   منها : اأدوات امل�ستقات االئتمانية

 1,425,090  1,297,281 تكفل وكفاالت و�سمانات معطاة للزبائن

 16,239,830  17,909,744 تكفل وكفاالت و�سمانات م�ستلمة من الزبائن

 395,686  271,051 تعهدات على �ضندات مالية

 395,686  271,051 �سندات مالية لال�ستالم

 232,428  161,888 منها : قيم مباعة مع حق اإعادة ال�سراء اأو اال�سرتداد

 -    -   �سندات مالية للت�سليم

 -    -   منها : قيم م�سرتاة مع حق اإعادة البيع اأو اال�سرتداد

 )738( 2,273 عمليات بالعمالت الأجنبية

 1,198,982  954,152 عمالت اأجنبية لال�ستالم

 )1,199,720( )951,879(عمالت اأجنبية للت�سليم

 17,465  79,401 تعهدات على االأدوات املالية الأجل

 -    -   تعهدات اأخرى

 -    -   االأدوات واملنتجات املالية املرتبطة مبوؤ�سرات وم�ستقات مالية

 196,189  198,144 موجودات ح�ضابات الئتمان

 196,189  198,144 خا�سعة لتعليمات حمددة

 -    -    خا�سعة لتوظيفات اإ�ستن�سابية

 343,366  349,287 موجودات ح�ضابات اإدارة الأموال

 1,218,672  1,441,031 هيئات ال�ضتثمار اجلماعي

 -    -   تعهدات م�ضكوك بتنفيذها

  53,610   50,808 ديون الزبائن الرديئة املنقولة للذكر اإىل خارج امليزانية

)القيم مباليني ل.ل.(

2016/12/31201٥/12/31بيان الدخل املجّمع غري املدقق

)املّدققة(

 1,050,695  1,136,082 الفوائد واالإيرادات امل�سابهة

 )705,869( )753,897(الفوائد واالأعباء امل�سابهة

 344,826  382,185 �ضايف الإيرادات من الفوائد

 142,245  144,750 االإيرادات من العموالت

 )22,811( )22,671(االأعباء من العموالت

 119,434  122,079 �ضايف الإيرادات من العمولت

�سايف اأرباح /خ�سائر عمليات االأدوات املالية امل�سنفة 

بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب االأرباح واخل�سائر
 107,757  92,993 

 84,416   96,355    منها: �سايف اإيرادات/اأعباء فوائد

 69,857  11,447 �سايف اأرباح/خ�سائر اال�ستثمارات املالية

 14,873  15,807 اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

 641,983  639,275 جمموع الإيرادات الت�ضغيلية

 )32,095( )2,891(خ�سائر االئتمان 

نفة بالكلفة املطفاأة  -    -   منها: خ�سائر االإئتمان العائدة الأدوات الدين امل�سّ

 )446( )1,735(موؤونات تدين قيمة االأدوات واال�ستثمارات املالية االأخرى

 609,442  634,649 �ضايف الإيرادات الت�ضغيلية

 )164,388( )167,283(اأعباء امل�ستخدمني وملحقاتها 

 )98,446( )108,770(م�سارف ادارية واأعباء ت�سغيلية اأخرى

 )20,574( )19,291(خم�س�سات ا�ستهالكات وموؤونات االأ�سول الثابتة املادية

 -    -   اإطفاء االأ�سول الثابتة غري املادية

 -    -   خم�س�سات تدين قيمة ال�سهرة

 )283,408( )295,344(جمموع االأعباء الت�سغيلية

 326,034  339,305 الأرباح الت�ضغيلية

 3,886  1,360 ح�ستنا يف نتائج موؤ�س�سات مرتبطة وفقًا للحقوق ال�سافية

 -    -   �سايف اأرباح اأو )خ�سائر( بيع اأو ا�ستبعاد املوجودات االأخرى

 329,920  340,665 النتائج قبل ال�ضريبة

 )48,574( )41,249(ال�سريبة على االأرباح

 281,346  299,416 النتيجة بعد ال�ضريبة من الن�ضاطات العادية

 -    -   النتيجة بعد ال�ضريبة للن�ضاطات املتوقفة اأو قيد الت�ضفية

 281,346  299,416 النتائج ال�ضافية

 60,124  75,743 النتائج ال�ضافية-ح�ضة الأقلية

 221,222  223,673 النتائج ال�ضافية – ح�ضة املجموعة

 2,948  2,956 ح�سة ال�سهم العادي من االأرباح )باللريات اللبنانية(

ح�سة ال�سهم العادي ذات االأولوية من االأرباح )بالريات 

اللبنانية(
 4,259  4,259 

 2,948  2,956 ح�سة ال�سهم العادي املخف�سة من االأرباح  )باللريات اللبنانية(

اأع�ساء جمل�س االإدارة

ال�سيد �سليم ج. �سفري - رئي�س جمل�س االإدارة املدير العام 

ال�سيد اأديب �س. ميالد - نائب رئي�س جمل�س االإدارة 

ال�سيد فواز ه. نابل�سي - ع�سو, نائب املدير العام 

ال�سيد اأنطوان ع. عبد امل�سيح - ع�سو  

معايل االأ�ستاذ اأنور اخلليل - ع�سو

ال�سيد را�سد بن �سعد الرا�سد - ع�سو  

بنك االإمارات  - ع�سو )ممثاًل بال�سيدة لبنى قا�سم( 

ال�سيد انطوان واكيم - ع�سو  

ال�سيد كريكور �ساديكيان - ع�سو

ال�سيد روبري �سر�سق - ع�سو

ال�سيد رمزي �سليبا - ع�سو

موؤ�سرات النمو

مدققا احل�سابات

   Deloitte & Touche and DFK Fiduciaire du Moyen Orient 

عنوان املركز الرئي�سي  

�سارع فو�س, و�سط بريوت التجاري- بناية بنك بريوت  

تلفون: 9٧29٧2 - 961-1   

63 فرعاً عاماًل يف لبنان  

م�سرف مملوك بالكامل يف بريطانيا

  Bank of Beirut (UK) LTD

لندن - اإنكلرتا تلفون: ٧٤93٨3٤2/6 20 ٤٤  

Bank of Beirut (UK) LTD فرع يف اأملانيا للم�سرف التابع

  Bank of Beirut (Frankfurt) LTD

فرع عامل يف قرب�س  

  Bank of Beirut Cyprus Branch

ليما�سول, تلفون: ٧/٨/6/٤/٥/٨1٤202 2٥ 3٥٧ 

٥ فروع عاملة يف �سلطنة عمان  

  Bank of Beirut Oman Branch

م�سقط, تلفون: 2٤6962٨1-2٤69٧269-2٤69629٤ 96٨  

م�سرف تابع يف ا�سرتاليا )16 فرع(

  

  Bank of Sydney LTD

  Level 4, 219-223 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

مكتب متثيل يف االإمارات العربية املتحدة  

دبي, تلفون: 30٤19٨1/2/3  1 9٧1  

مكتب متثيل يف نيجرييا  

الغو�س, تلفون:  ٧903660 1 23٤  

مكتب متثيل يف غانا  

اأكرا, تلفون: ٨136٥1/6٥3  302 233

  

مركز خدمة الزبائن على مدار ال�ساعة:  1262
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%12.29 �سايف الت�سليفات والقرو�س  

%1٥.99 جمموع حقوق امل�ساهمني  

%6.٤2 االأرباح  

بيان الدخل املجّمع غري املدقق لل�سنة املنتهية

 يف 31 كانون االأول 2016


