
البيانات المالية المجّمعة المدققة كما في 31 كانون االول 2019
75 الئحة امل�صارف   |  13187 �صجل جتاري   | 119,671,674,000 ل.ل.  املال  راأ�س 

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

 7,137,979  9,244,432 ال�صندوق و م�ؤ�ص�صات االإ�صدار

 1,465,955  699,186 ال�دائع لدى امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية 

 255,316  252,255 قرو�س للم�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية واتفاقيات اإعادة بيع

 132,810  62,759 اأ�ص�ل مالية معطاة ك�صمانة 

 19,431  21,897 اأدوات م�صتقات مالية

 )FVTPL( 59,412  14,270 اأ�صهم وح�ص�س بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب االأرباح واخل�صائر 

اأدوات دين واأ�ص�ل مالية اأخرى بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب االأرباح واخل�صائر 

)FVTPL(
 123,203  1,256,511 

)FVTOCI( 15,681  16,632 اأ�صهم وح�ص�س بالقيمة العادلة مقابل عنا�صر الدخل ال�صامل االآخرى 

 8,555,503  7,431,206 �صايف الت�صليفات والقرو�س للزبائن بالكلفة املطفاأة

 125,277  62,040 �صايف الت�صليفات والقرو�س للجهات املقربة بالكلفة املطفاأة

 399,604  303,737 املدين�ن مب�جب قب�الت

 7,662,035  5,675,607 اأدوات دين بالكلفة املطفاأة 

 23,009  24,569 ح�ص�س وم�صاهمات يف ال�صركات التابعة والزميلة

 24,567  80,732 اأ�ص�ل ماأخ�ذة اإ�صتيفاء لدي�ن

 295,173  325,141 اأ�ص�ل ثابتة  ماّدية

 19,130  17,744 اأ�ص�ل ثابتة غري ماّدية

-45,915حق ا�صتخدام اال�ص�ل امل�صتاأجرة

83,96554,903 م�ج�دات اأخرى

87,03488,467ال�صهرة

 27,590,763  24,572,324 جمموع املوجودات

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

 562,166  1,145,022 م�ؤ�ص�صات االإ�صدار

 2,438,435  1,817,109 امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية واتفاقيات اإعادة �صراء

 8,578  6,358 اأدوات م�صتقات مالية

 19,761,299  18,121,796 ال�دائع وح�صابات الزبائن الدائنة بالكلفة املطفاأة

 457,347  402,243 ودائع وح�صابات اجلهات املقربة بالكلفة املطفاأة

 607  637 مطل�بات متمثلة باأوراق م�صرفية اأو مالية

 400,305  306,334 تعهدات مب�جب قب�الت

 356,386  280,999 مطل�بات اأخرى

-44,949املطل�بات املرتبطة باال�ص�ل امل�صتاأجرة

 63,835  71,169 م�ؤونات مل�اجهة االأخطار و االأعباء

 24,048,958  22,196,616 جمموع املطلوبات

الأموال اخلا�صة
31/12/201931/12/2018

مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 82,103  82,103 الراأ�صمال - اأ�صهم عادية

 6,953  6,953 الراأ�صمال - اأ�صهم عادية ذات اأول�ية

 30,616  30,616 الراأ�صمال - اأ�صهم تف�صيلية وما مياثلها

 385,506  385,506 عالوات اإ�صدار االأ�صهم العادية

 143,800  143,800 عالوات اإ�صدار اأ�صهم عادية ذات اأول�ية

 813,509  813,509 عالوات اإ�صدار االأ�صهم التف�صيلية

 20,978  20,978 املقدمات النقدية املخ�ص�صة للراأ�صمال

 528,406  561,468  اإحتياطات غري قابلة للت�زيع

)70,284( )5,467( االأدوات الراأ�صمالية املعاد �صراوؤها

 424,084  520,076 اأرباح مدّورة قابلة للت�زيع

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

احتياطي العقارات وامل�صاهمات وح�ص�س ال�صراكة املتملكة اإ�صتيفاًء لدي�ن م�ق�فة 

اأو م�صك�ك بتح�صيلها عماًل باأحكام املادة ١٥٤ من قان�ن النقد والت�صليف
 12,568  11,557 

نفة مقابل عنا�صر الدخل ال�صامل   التغري يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�صّ

)OCI( االأخرى
 6,871  6,872 

)52,123( )52,012( التغري يف القيمة العادلة للم�صتقات املالية الهادفة للتح�ط للتدفقات النقدية

 25,225  26,995  فروقات حت�يل العمالت االأجنبية

 259,896 )183,092(نتائج الدورة املالية - ح�صة املجم�عة

 923,038 3,167حقوق الأقلية

 3,541,805  2,375,708 جمموع الأموال اخلا�صة
 27,590,763  24,572,324 جمموع املطلوبات والأموال اخلا�صة

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

 483,432  332,771 تعهدات متويل
 414,839  294,617 تعهدات معطاة للم�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية

 67,768  38,154 تعهدات م�صتلمة من امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية
 18,825,784  17,848,114 تعهدات �صمان

 183,959  71,108 تكفل وكفاالت و�صمانات اأخرى معطاة للم�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية
 1,087,003  939,200 تكفل وكفاالت و�صمانات معطاة للزبائن

 17,554,822  16,837,806 تكفل وكفاالت و�صمانات م�صتلمة من الزبائن
 800,255  1,812,015 تعهدات على �صندات مالية

 800,255  1,812,015 �صندات مالية لال�صتالم
 800,255  1,812,015 منها : قيم مباعة مع حق اإعادة ال�صراء اأو اال�صرتداد

 16,246  16,212 عمليات بالعمالت الأجنبية
 1,255,092  892,692 عمالت اأجنبية لال�صتالم

)1,238,846( )876,480( عمالت اأجنبية للت�صليم
 139,434  122,447 تعهدات على الأدوات املالية لأجل

 534,319  267,320 موجودات ح�صابات الئتمان
 534,319  267,320 خا�صعة لتعليمات حمددة

 300,983  238,514 موجودات ح�صابات اإدارة الأموال
 1,344,815  807,828 هيئات ال�صتثمار اجلماعي

 50,347  50,340 ديون الزبائن الرديئة املنقولة للذكر اإىل خارج امليزانية

31/12/201931/12/2018بيان الدخل املجّمع املدقق
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

1,454,379  2,146,348 الف�ائد واالإيرادات امل�صابهة

)51,317( )85,826( ناق�س: ال�صرائب على ايرادات الف�ائد

)952,616( )1,267,234( الف�ائد واالأعباء امل�صابهة

 450,446  793,288 �صافي الإيرادات من الفوائد

 167,294  183,091 االإيرادات من العم�الت

)26,656( )31,124( االأعباء من العم�الت

 140,638  151,967 �صافي الإيرادات من العمولت

�صافي اأرباح /خ�صائر عمليات االأدوات المالية الم�صنفة بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب 

االأرباح والخ�صائر

 7  79,648 

)36,199( )3,852( منها: �صايف اأرباح /خ�صائر غري حمققة

 104,674  2,970 منها: �صايف اإيرادات/اأعباء ف�ائد 

 641 )56,063( �صايف اأرباح/خ�صائر اال�صتثمارات املالية

 33,649  30,684 اإيرادات  ت�صغيلية اأخرى

 705,022  919,883 جمموع الإيرادات الت�صغيلية

 1,567 )765,755(  م�ؤونة اخل�صائر االإئتمانية املت�قعة

)7,170( )8,091( م�ؤونات اأخرى

 699,419  146,037 �صافي  الإيرادات الت�صغيلية

)182,803( )162,043( اأعباء امل�صتخدمني وملحقاتها 

)122,911( )110,104( م�صاريف ادارية واأعباء ت�صغيلية اأخرى

)20,386( )21,496( خم�ص�صات ا�صتهالكات وم�ؤونات االأ�ص�ل الثابتة املادية 

)5,356( )11,690(اإ�صتهالك االأ�ص�ل الثابتة غري املادية

-)1,448(اإطفاء قيمة ال�صهرة

)331,456( )306,781( جمموع الأعباء الت�صغيلية

 367,963 )160,744( الأرباح الت�صغيلية

 1,105  1,686 ح�صتنا يف نتائج م�ؤ�ص�صات مرتبطة وفقًا للحق�ق ال�صافية

 369,068 )159,058( النتائج قبل ال�صريبة

)57,421( )24,996( ال�صريبة على االأرباح

 311,647 )184,054( النتيجة بعد ال�صريبة من الن�صاطات العادية

 311,647 )184,054( النتائج ال�صافية

 51,751 )962( النتائج ال�صافية-ح�صة الأقلية

 259,896 )183,092( النتائج ال�صافية-ح�صة املجموعة

 3,385 )3,009( ح�صة ال�صهم العادي من الأرباح )باللريات اللبنانية(

 4,659  - ح�صة ال�صهم العادي ذات الأولوية من الأرباح )باللريات اللبنانية(

 3,385 )3,009( ح�صة ال�صهم العادي املخف�صة من الأرباح )باللريات اللبنانية(

مالحظة: مت التوقف عن جتميع البيانات املالّية ل�صناديق الإ�صتثمار تطبيًقا للمعيار املحا�صبي رقم 10 يف 2019/12/31.

مالحظة: مت التوقف عن جتميع البيانات املالّية ل�صناديق الإ�صتثمار تطبيًقا للمعيار املحا�صبي رقم 10 يف 2019/12/31.


