
البيانات المالية المجّمعة غير المدققة كما في 31 آذار 2019

75 الئحة امل�صارف   |  13187 �سجل جتاري   | 119,671,674,000 ل.ل.  املال  راأ�س 

I31/03/201931/12/2018- املوجــودات
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 7,560,116  8,296,528 ال�سندوق و م�ؤ�س�سات الإ�سدار
 1,482,236  1,558,308 ال�دائع لدى امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية 

املركز الرئي�سي، امل�ؤ�س�سة الأم، امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية ال�سقيقة والتابعة 

 -  - والزميلة
 255,497  215,716 قرو�س للم�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية واتفاقيات اإعادة بيع

 179,210  115,658 اأ�س�ل مالية معطاة ك�سمانة 
 21,359  25,626 اأدوات م�ستقات مالية

 )FVTPL( 59,412  60,406 اأ�سهم وح�س�س بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح واخل�سائر 
اأدوات دين واأ�س�ل مالية اأخرى بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح واخل�سائر 

)FVTPL( 1,215,902  1,251,787 
نفة بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب  منها: �سايف الت�سليفات والقرو�س امل�سّ

 )FVTPL( الأرباح واخل�سائر -  - 
)FVTOCI( 15,681  16,340 اأ�سهم وح�س�س بالقيمة العادلة مقابل عنا�سر الدخل ال�سامل الآخرى 

اأدوات دين واأ�س�ل مالية اأخرى بالقيمة العادلة مقابل عنا�سر الدخل ال�سامل 

)FVTOCI( الآخرى -  - 
 8,557,463  7,544,062 �سايف الت�سليفات والقرو�س للزبائن بالكلفة املطفاأة

 125,446  101,684 �سايف الت�سليفات والقرو�س للجهات املقربة بالكلفة املطفاأة
 399,390  508,501 املدين�ن مب�جب قب�لت

 8,012,919  8,240,628 اأدوات دين بالكلفة املطفاأة 
 23,009  22,877 ح�س�س وم�ساهمات يف ال�سركات التابعة والزميلة

 24,567  70,539 اأ�س�ل ماأخ�ذة اإ�ستيفاء لدي�ن
 295,275  295,625 اأ�س�ل ثابتة  ماّدية

 18,469  18,066 اأ�س�ل ثابتة غري ماّدية
 -  - اأ�س�ل غري متداولة بر�سم البيع

م�ج�دات اأخرى

ال�سهرة

 73,078 
 88,510 

 58,981 
 88,467 

 28,429,284  28,468,054 جمموع املوجودات

الأموال اخلا�صة
املجموعاملجموع

مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 82,103  82,103 الراأ�سمال - اأ�سهم عادية
 6,953  6,953 الراأ�سمال - اأ�سهم عادية ذات اأول�ية

 30,616  30,616 الراأ�سمال - اأ�سهم تف�سيلية وما مياثلها
 385,506  385,506 عالوات اإ�سدار الأ�سهم العادية

 143,800  143,800 عالوات اإ�سدار اأ�سهم عادية ذات اأول�ية
 813,509  813,509 عالوات اإ�سدار الأ�سهم التف�سيلية

 20,978  20,978 املقدمات النقدية املخ�س�سة للراأ�سمال
 528,883  528,883  اإحتياطات غري قابلة للت�زيع
 44,030  45,136  اإحتياطات حّرة قابلة للت�زيع

)70,284()70,535( الأدوات الراأ�سمالية املعاد �سراوؤها
 384,634  383,366 اأرباح مدّورة قابلة للت�زيع

 1,669  1,669 فائ�س اإعادة تقييم العقارات
احتياطي العقارات وامل�ساهمات وح�س�س ال�سراكة املتملكة اإ�ستيفاًء لدي�ن 

م�ق�فة اأو م�سك�ك بتح�سيلها عماًل باأحكام املادة ١٥٤ من قان�ن النقد 

 11,557  10,451 والت�سليف
نفة مقابل عنا�سر الدخل   التغري يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�سّ

)OCI( 5,681  4,129 ال�سامل الأخرى 
 )26,758(  )24,779(  فروقات حت�يل العمالت الأجنبية

 259,886  259,886 نتائج الدورة املالية - ح�سة املجم�عة

 -  50,035 ح�سابات الأعباء والإيرادات - ح�سة املجم�عة

 920,927  826,629 حقوق الأقلية

 3,543,690  3,498,335 جمموع الأموال اخلا�صة
 28,429,284  28,468,054 جمموع املطلوبات والأموال اخلا�صة

II31/03/201931/12/2018- - املطلوبات 
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 1,388,052  1,871,405 م�ؤ�س�سات الإ�سدار
 2,446,177  2,496,146 امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية واتفاقيات اإعادة �سراء

 -  - املركز الرئي�سي، امل�ؤ�س�سة الأم، امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية ال�سقيقة والتابعة والزميلة
 10,548  7,569 اأدوات م�ستقات مالية

 -  - مطل�بات مالية بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح واخل�سائر
 -  - منها: ال�دائع بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح واخل�سائر

 19,761,067  19,187,586 ال�دائع وح�سابات الزبائن الدائنة بالكلفة املطفاأة
 457,692  470,709 ودائع وح�سابات اجلهات املقربة بالكلفة املطفاأة

 607  629 مطل�بات متمثلة باأوراق م�سرفية اأو مالية
 400,226  509,342 تعهدات مب�جب قب�لت

 357,209  361,553 مطل�بات اأخرى
 64,016  64,780 م�ؤونات مل�اجهة الأخطار و الأعباء

 -  - دي�ن مروؤو�سة وما مياثلها
 -  - مطل�بات غري متداولة بر�سم البيع 

 24,885,594  24,969,719 جمموع املطلوبات

III31/03/201931/12/2018- خارج امليزانية
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 483,432  507,978 تعهدات متويل
 415,664  442,136 تعهدات معطاة للم�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية

 67,768  65,842 تعهدات م�ستلمة من امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية
 -  - تعهدات للزبائن
 18,808,298  18,569,449 تعهدات �صمان

 183,959  148,867 تكفل وكفالت و�سمانات اأخرى معطاة للم�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية
 -  - منها : اأدوات امل�ستقات الئتمانية

 -  - تكفل وكفالت و�سمانات اأخرى م�ستلمة من امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية
 -  - منها : اأدوات امل�ستقات الئتمانية

 1,069,517  1,008,649 تكفل وكفالت و�سمانات معطاة للزبائن
 17,554,822  17,411,933 تكفل وكفالت و�سمانات م�ستلمة من الزبائن

 1,555,583  2,709,916 تعهدات على �صندات مالية
 1,555,583  2,709,916 �سندات مالية لال�ستالم

 1,555,583  2,709,916 منها : قيم مباعة مع حق اإعادة ال�سراء اأو ال�سرتداد
 -  - �سندات مالية للت�سليم

 -  - منها : قيم م�سرتاة مع حق اإعادة البيع اأو ال�سرتداد
 16,246  21,453 عمليات بالعمالت الأجنبية

 1,255,092  1,082,313 عمالت اأجنبية لال�ستالم
)1,238,846( )1,060,860( عمالت اأجنبية للت�سليم

 139,434  138,804 تعهدات على الأدوات املالية لأجل
 -  - تعهدات اأخرى

 -  - مطالبات ناجتة عن نزاعات ق�سائية
 534,319  446,567 موجودات ح�صابات الئتمان

 534,319  446,567 خا�سعة لتعليمات حمددة
 -  -  خا�سعة لت�ظيفات اإ�ستن�سابية

 300,983  302,393 موجودات ح�صابات اإدارة الأموال
 1,344,815  1,206,936 هيئات ال�صتثمار اجلماعي

 -  - الأدوات واملنتجات املالية املرتبطة مبوؤ�صرات وم�صتقات مالية
 50,347  50,341 ديون الزبائن الرديئة املنقولة للذكر اإىل خارج امليزانية

مدققا احل�صابات

Deloitte & Touche 
and DFK Fiduciaire du Moyen Orient

عنوان املركز الرئي�صي

�سارع ف��س، و�سط بريوت التجاري- بناية بنك بريوت

تلف�ن: 961-1-972972

69 فرعاً عاماًل يف لبنان و5 فروع اإلكرتونية
م�صرف مملوك بالكامل يف بريطانيا، 

له فرع يف املانيا

 Bank of Beirut )UK( LTD
لندن - اإنكلرتا تلف�ن:  6/749383422044

Bank of Beirut )Frankfurt( LTD

فرع عامل يف قرب�ص

Bank of Beirut Cyprus Branch
 ليما�س�ل، تلف�ن:3/4/5/6/7/81420225357

5 فروع عاملة يف �صلطنة عمان
Bank of Beirut Oman Branch 

+968 م�سقط، تلف�ن: 24697269

 24696281-24696294

م�صرف تابع يف ا�صرتاليا )16 فرع(

Bank of Sydney LTD
 Level 4, 219-223 Castlereagh Street

 Sydney NSW 2000

مكتب متثيل يف الإمارات العربية املتحدة

دبي، تلف�ن: 3041981/2/3 4 971

مكتب متثيل يف نيجرييا

لغ��س، تلف�ن: 7903660 1 234

مكتب متثيل يف غانا

اأكرا، تلف�ن: 813651/653 302 233

 مركز خدمة الزبائن على مدار ال�صاعة: 1262

www.bankofbeirut.com

اإجمايل امل�ج�دات 

اإجمايل ال�دائع  

�سايف الت�سليفات والقرو�س 

جمم�ع الأم�ال اخلا�سة - 

ح�سة املجم�عة 

الأرباح -  ح�سة املجم�عة 

0.14%
-2.77%
-11.94%
1.87%

-8.25%

بيان الدخل املجّمع غري املدقق
31/03/201931/03/2018
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

338,911  387,205 الف�ائد والإيرادات امل�سابهة

)12,104( )13,066( ناق�س: ال�سرائب على ايرادات الف�ائد

)223,658( )288,248(الف�ائد والأعباء امل�سابهة
 103,149  85,891 �صافي الإيرادات من الفوائد

 43,530  41,336 الإيرادات من العم�لت

)6,429()6,018( الأعباء من العم�لت
 37,101  35,318 �صافي الإيرادات من العمولت

�سافي اأرباح /خ�سائر عمليات الأدوات المالية الم�سنفة 

 36,203  8,412 بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح والخ�سائر

 2,198 )21,900( منها: �سايف اأرباح /خ�سائر غري حمققة

 28,025  23,815 منها: �سايف اإيرادات/اأعباء ف�ائد 
 285  134 �سايف اأرباح/خ�سائر ال�ستثمارات املالية

)1,849( 1,666 اإيرادات  ت�سغيلية اأخرى
 174,889  131,421 جمموع الإيرادات الت�صغيلية

 1,549  12,882  م�ؤونة اخل�سائر الإئتمانية املت�قعة

م�ؤونات تدين قيمة الإ�ستثمارات املالية الخرى 

 -  - )�سركات تابعة وزميلة (

 )2,234(  )2,376( م�ؤونات اأخرى

 174,204  141,927 �صافي  الإيرادات الت�صغيلية

)48,748()46,394( اأعباء امل�ستخدمني وملحقاتها 
)31,952()30,951(م�ساريف ادارية واأعباء ت�سغيلية اأخرى

خم�س�سات ا�ستهالكات وم�ؤونات الأ�س�ل الثابتة املادية

4,709( )4,963( )مبا فيها املاأخ�ذة اإ�ستيفاًء لدين(

)1,014( )1,243( اإطفاء الأ�س�ل الثابتة غري املادية

 - خم�س�سات تدين قيمة ال�سهرة

)86,424( )83,551( جمموع الأعباء الت�صغيلية

 87,781  58,376 الأرباح الت�صغيلية

ح�ستنا يف نتائج م�ؤ�س�سات مرتبطة وفقًا للحق�ق 

 42  172 ال�سافية

 -  - �سايف اأرباح اأو )خ�سائر( بيع الأ�س�ل الخرى غري املالية

 87,823  58,548 النتائج قبل ال�صريبة

)11,421( )12,235( ال�سريبة على الأرباح

 76,402  46,313 النتيجة بعد ال�صريبة من الن�صاطات العادية

 -  - النتيجة بعد ال�سريبة للن�ساطات املت�قفة اأو قيد الت�سفية

 76,402  46,313 النتائج ال�صافية
 21,869 )3,722(النتائج ال�صافية-ح�صة الأقلية

 54,533  50,035 النتائج ال�صافية-ح�صة املجموعة

 2,832  2,301 ح�سة ال�سهم العادي من الأرباح )باللريات اللبنانية(

 ح�سة ال�سهم العادي ذات الأول�ية من الأرباح

اللبنانية(  4,102  3,581 )باللريات 

 ح�سة ال�سهم العادي املخف�سة من الأرباح

اللبنانية(  2,832  2,301 )باللريات 

بيان الدخل املجّمع غري املدقق للفرتة املنتهية يف ٣١ اآذار  ٢٠١٩

موؤ�صرات النمو

ال�صيد �صليم ج. �صفري - رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام 

ال�صيد اأديب �ص. ميالد - نائب رئي�س جمل�س الإدارة  

ال�صيد فواز ه. نابل�صي - ع�س�، نائب املدير العام  

ال�صيد اأنطوان ع. عبد امل�صيح - ع�س�  

معايل الأ�صتاذ اأنور اخلليل - ع�س�   

ال�صيد را�صد بن �صعد الرا�صد -ع�س�   

ال�صيد انطوان واكيم - ع�س�   

ال�صيد كريكور �صاديكيان -ع�س�  

ال�صيد روبري �صر�صق - ع�س�   

ال�صيد رمزي �صليبا -ع�س�   

ال�صيد بيار غا�صبار - ع�س� 

ال�صيد �صركي�ص نا�صيف - ع�س� 

  

اأع�صاء جمل�ص الإدارة


