
البيانات المالية المجّمعة غير المدققة كما في 31 كانون األول 2018  

75 الم�صارف  الئحة   |  13187 تجاري  �صجل   | 119,671,674,000 ل.ل.  المال  راأ�س 

I31/12/201831/12/2017- الموجــودات
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 6,581,635  7,572,579 ال�صندوق و م�ؤ�ص�صات االإ�صدار

 1,474,444  1,480,660 ال�دائع لدى الم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية 

 -  - المركز الرئي�صي، الم�ؤ�ص�صة االأم، الم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية ال�صقيقة والتابعة

 292,411  256,711 قرو�س للم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية واتفاقيات اإعادة بيع

 72,855  179,210 اأ�ص�ل مالية معطاة ك�صمانة 

 8,765  21,359 اأدوات مالية م�صتقة

 )FVTPL(63,321  59,412 اأ�صهم وح�ص�س بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب االأرباح والخ�صائر 

 1,444,113  1,329,035 اأدوات دين وم�ج�دات مالية اأخرى بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب )FVTPL( االأرباح والخ�صائر
نفة بالقيمة العادلة مقابل )FVTPL( ح�صاب االأرباح  منها: �صافي الت�صليفات والقرو�س الم�صّ

 -  - والخ�صائر

 8,445,101  8,528,491 �صافي الت�صليفات والقرو�س للزبائن بالكلفة المطفاأة

 128,161  121,598 �صافي الت�صليفات والقرو�س للجهات المقربة بالكلفة المطفاأة

 357,494  400,226 المدين�ن بم�جب قب�الت

)FVTOCI( 10,711  11,085 اأ�صهم وح�ص�س بالقيمة العادلة مقابل عنا�صر الدخل ال�صامل االآخر 

 8,310,297  8,036,276 اأدوات دين بالكلفة المطفاأة 

 41,535  22,544 ح�ص�س وم�صاهمات في ال�صركات التابعة والزميلة

 22,743  24,567 اأ�ص�ل ماأخ�ذة اإ�صتيفاء لدي�ن

 280,704  295,275 اأ�ص�ل ثابتة  ماّدية

 14,600  18,469 اأ�ص�ل ثابتة غير ماّدية

 -  - اأ�ص�ل غير متداولة بر�صم البيع

 49,684  46,116 م�ج�دات اأخرى

 88,564  88,467 ال�صهرة
 27,687,138  28,492,080 مجموع الموجودات

III31/12/201831/12/2017- خارج الميزانية
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 574,245  483,432 تعهدات تمويل
 496,422  415,664 تعهدات معطاة للم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية

 77,823  67,768 تعهدات م�صتلمة من الم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية
 -  - تعهدات للزبائن
 18,981,441  18,808,298 تعهدات �ضمان

 199,469  183,959 تكفل وكفاالت و�صمانات اأخرى معطاة للم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية
 -  - منها : اأدوات الم�صتقات االئتمانية

 -  - تكفل وكفاالت و�صمانات اأخرى م�صتلمة من الم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية
 -  - منها : اأدوات الم�صتقات االئتمانية

 1,057,017  1,069,517 تكفل وكفاالت و�صمانات معطاة للزبائن
 17,724,955  17,554,822 تكفل وكفاالت و�صمانات م�صتلمة من الزبائن

 405,285  1,555,583 تعهدات على �ضندات مالية
 405,285  1,555,583 �صندات مالية لال�صتالم

 124,521  1,555,583 منها : قيم مباعة مع حق اإعادة ال�صراء اأو اال�صترداد
 -  - �صندات مالية للت�صليم

 -  - منها : قيم م�صتراة مع حق اإعادة البيع اأو اال�صترداد
)5,579( 16,246 عمليات بالعمالت الأجنبية

 1,242,408  1,255,092 عمالت اأجنبية لال�صتالم
)1,247,987()1,238,846(عمالت اأجنبية للت�صليم

 171,962  139,434 تعهدات على االأدوات المالية الأجل
 -  - تعهدات اأخرى

 -  - االأدوات والمنتجات المالية المرتبطة بم�ؤ�صرات وم�صتقات مالية
 462,492  534,319 موجودات ح�ضابات الئتمان

 462,492  534,319 خا�صعة لتعليمات محددة
 -  -  خا�صعة لت�ظيفات اإ�صتن�صابية

 346,397  300,983 موجودات ح�ضابات اإدارة الأموال
 1,465,161  1,344,815 هيئات ال�ضتثمار الجماعي
 -  - تعهدات م�ضكوك بتنفيذها

 50,672  50,347 ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر اإلى خارج الميزانية

بيان الدخل المجّمع غير المدقق لل�ضنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018

الأموال الخا�ضة
31/12/201831/12/2017
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 77,650  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 يماثلها

 303,519  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 المقدمات النقدية المخ�ص�صة للراأ�صمال

 872,270  960,184  اإحتياطات واأرباح مدّورة

)105,831( )70,284( االأدوات الراأ�صمالية المعاد �صراوؤها

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

 -  - احتياطي اإعادة تقييم االأدوات المالية

نفة مقابل عنا�صر الدخل )OCI( ال�صامل   التغير في القيمة العادلة لالأدوات المالية الم�صّ

 2,278  1,084 االأخرى

 9,630  11,557 احتياطي عقارات ماأخ�ذة اإ�صتيفاء لدي�ن

)39,268( )52,123(  التغير في القيمة العادلة للم�صتقات المالية الهادفة للتح�ط للتدفقات النقدية

 21,136  25,283  فروقات تح�يل العمالت االأجنبية

نتائج الدورة المالية
 -  - 

 1,152,108  925,602 حقوق الأقلية

 235,525  261,048 نتائج الدورة المالية - ح�ضة المجموعة

 3,546,542  3,547,485 مجموع الأموال الخا�ضة
 27,687,138  28,492,080 مجموع المطلوبات والأموال الخا�ضة

المطلوبات   -II31/12/201831/12/2017
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 981,096  1,463,894 م�ؤ�ص�صات االإ�صدار

 1,786,525  2,112,337 الم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية واتفاقيات اإعادة �صراء

 -  - المركز الرئي�صي، الم�ؤ�ص�صة االأم، الم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية ال�صقيقة والتابعة.

 320,955  333,760 اأ�ص�ل مالية ماأخ�ذة ك�صمانة

 10,399  10,548 اأدوات مالية م�صتقة

 -  - مطل�بات مالية بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب االأرباح والخ�صائر

 -  - منها: ال�دائع بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب االأرباح والخ�صائر

 19,583,004  19,762,491 ال�دائع وح�صابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفاأة

 524,577  456,268 ودائع وح�صابات الجهات المقربة بالكلفة المطفاأة

 634  607 مطل�بات متمثلة باأوراق م�صرفية اأو مالية

 357,494  400,226 تعهدات بم�جب قب�الت

 517,685  340,993 مطل�بات اأخرى

 58,227  63,471 م�ؤونات لم�اجهة االأخطار و االأعباء

 -  - دي�ن مروؤو�صة وما يماثلها

 -  - مطل�بات غير متداولة بر�صم البيع 

مدققا الح�ضابات 24,140,596  24,944,595 مجموع المطلوبات

Deloitte & Touche 
and DFK Fiduciaire du Moyen Orient

عنوان المركز الرئي�ضي

�صارع ف��س، و�صط بيروت التجاري- بناية بنك 

بيروت

تلف�ن: 961-1-972972

69 فرعاً عاماًل في لبنان و5 فروع اإلكترونية
م�ضرف مملوك بالكامل في بريطانيا، له فرع 

في المانيا

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

Bank of Beirut )Frankfurt( LTD

فرع عامل في قبر�ص

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

5 فروع عاملة في �ضلطنة عمان
Bank of Beirut Oman Branch 

+968 م�صقط، تلف�ن: -24697269

 24696281-24696294

م�ضرف تابع في ا�ضتراليا )16 فرع(

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

 Sydney NSW 2000

مكتب تمثيل في الإمارات العربية المتحدة

دبي، تلف�ن: 3041:1/2/3 4 971

مكتب تمثيل في نيجيريا

الغ��س، تلف�ن: 7903660 1 234

مكتب تمثيل في غانا

اأكرا، تلف�ن: 813651/653 302 233

 مركز خدمة الزبائن على مدار ال�ضاعة: 1262

www.bankofbeirut.com

اإجمالي الم�ج�دات 

اإجمالي ال�دائع  

�صافي الت�صليفات والقرو�س 

حق�ق الم�صاهمين )ح�صة المجم�عة(  

االأرباح )ح�صة المجم�عة( 

2.91%
0.55%
0.90%
9.50%
10.84%

بيان الدخل المجّمع غير المدقق
31/12/201831/12/2017
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 1,245,325  1,414,011 الف�ائد واالإيرادات الم�صابهة

)808,804()964,817(الف�ائد واالأعباء الم�صابهة

 436,521  449,194 �ضافي الإيرادات من الفوائد

 163,431  167,374 االإيرادات من العم�الت

)26,109()27,317(االأعباء من العم�الت

 137,322  140,057 �ضافي الإيرادات من العمولت

�صافي اأرباح /خ�صائر عمليات االأدوات المالية الم�صنفة بالقيمة 

 116,438  117,922 العادلة مقابل ح�صاب االأرباح والخ�صائر

 96,450  112,791 منها: �صافي اإيرادات/اأعباء ف�ائد

 428  341 �صافي اأرباح/خ�صائر اال�صتثمارات المالية

 1,458  1,273 اإيرادات ت�صغيلية اأخرى

 692,167  708,787 مجموع الإيرادات الت�ضغيلية

22,009-  3,203  خ�صائر االئتمان 

نفة بالكلفة  منها: خ�صائر االإئتمان العائدة الأدوات الدين الم�صّ

 -  - المطفاأة
)9,553()7,170(م�ؤونات اأخرى

 660,605  704,820 �ضافي الإيرادات الت�ضغيلية

)174,580()182,836(اأعباء الم�صتخدمين وملحقاتها 

)108,331()122,866(م�صارف ادارية واأعباء ت�صغيلية اأخرى

 مخ�ص�صات ا�صتهالكات وم�ؤونات االأ�ص�ل

)22,902()25,127(الثابتة المادية

 -  - اإطفاء االأ�ص�ل الثابتة غير المادية

 -  - مخ�ص�صات تدني قيمة ال�صهرة

)305,813()330,829(مجموع الأعباء الت�ضغيلية

 354,792  373,991 الأرباح الت�ضغيلية

 901  641 ح�صتنا في نتائج م�ؤ�ص�صات مرتبطة وفقًا للحق�ق ال�صافية

 �صافي اأرباح اأو )خ�صائر( بيع اأو ا�صتبعاد 

)54( - الم�ج�دات االأخرى

 355,639  374,632 النتائج قبل ال�ضريبة

)47,483()57,766(ال�صريبة على االأرباح

 308,156  316,866 النتيجة بعد ال�ضريبة من الن�ضاطات العادية

 النتيجة بعد ال�ضريبة للن�ضاطات المتوقفة 

 -  - اأو قيد الت�ضفية

 308,156  316,866 النتائج ال�ضافية

 72,631  55,818 النتائج ال�ضافية - ح�ضة الأقلية
 235,525 261,048النتائج ال�ضافية - ح�ضة المجموعة

 2,994 3,405ح�صة ال�صهم العادي من االأرباح )بالليرات اللبنانية(

 ح�صة ال�صهم العادي ذات االأول�ية من االأرباح

اللبنانية(  4,283 4,678)بالليرات 

 ح�صة ال�صهم العادي المخف�صة من االأرباح

اللبنانية(  2,994 3,405)بالليرات 

موؤ�ضرات النمو

اأع�ضاء مجل�ص الإدارة

ال�ضيد �ضليم ج. �ضفير - رئي�س مجل�س االإدارة 

المدير العام

ال�ضيد اأديب �ص. ميالد - نائب رئي�س مجل�س االإدارة

ال�ضيد فواز ه. نابل�ضي - ع�ص�، نائب المدير العام

ال�ضيد اأنطوان ع. عبد الم�ضيح - ع�ص�

معالي الأ�ضتاذ اأنور الخليل - ع�ص�

ال�ضيد را�ضد بن �ضعد الرا�ضد - ع�ص�

ال�ضيد انطوان واكيم - ع�ص�

ال�ضيد كريكور �ضاديكيان - ع�ص�

ال�ضيد روبير �ضر�ضق - ع�ص�

ال�ضيد رمزي �ضليبا - ع�ص�

ال�ضيد بيار غا�ضبار - ع�ص�

 HPG Urban Developments Pty Ltd ضركة�


