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البيانات المالية المجّمعة المدققة
 كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠   

I31/12/202031/12/2019- الموجــودات
بماليين ل.ل.بماليين ل.ل.

 9,244,432  8,526,622 الصندوق و مؤسسات اإلصدار

 699,186  652,514 الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية 

 252,255  219,064 قروض للمصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة بيع

 62,759  19,062 أصول مالية معطاة كضمانة

 21,897  6,277 أدوات مشتقات مالية

 )FVTPL( 14,270  14,351 أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر 

)FVTPL( 123,203  63,119 أدوات دين وأصول مالية أخرى بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر 

)FVTOCI( 16,632  16,670 أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل اآلخرى 

 7,431,206  5,861,714 صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة )١(

 62,040  34,878 صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة

 303,737  33,284 المدينون بموجب قبوالت

 5,675,607  4,141,676 أدوات دين بالكلفة المطفأة 

 24,569  24,936 حصص ومساهمات في الشركات التابعة والزميلة

 80,732  70,026 أصول مأخوذة إستيفاء لديون

 325,141  331,388 أصول ثابتة  ماّدية

 17,744  18,740 أصول ثابتة غير ماّدية

 45,915  36,341 حق إستخدام األصول المستأجرة

 83,965  105,262 موجودات أخرى

 87,034  87,034 الشهرة

 24,572,324  20,262,958 مجموع الموجودات
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البيانات المالية المجّمعة المدققة
 كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠   

31/12/202031/12/2019 األموال الخاصة
بماليين ل.ل.بماليين ل.ل.

82,103  89,056 الرأسمال- أسهم عادية

6,953 -الرأسمال - أسهم عادية ذات أولوية

30,616  30,616 الرأسمال - أسهم تفضيلية وما يماثلها

385,506 529,306عالوات إصدار األسهم العادية

143,800 -عالوات إصدار أسهم عادية ذات أولوية

813,509  813,509 عالوات إصدار األسهم التفضيلية

20,978  20,978 المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال

561,468  566,630  إحتياطات غير قابلة للتوزيع

)5,467()5,467(األدوات الرأسمالية المعاد شراؤها

520,076  343,105 أرباح مدّورة و إحتياطات قابلة للتوزيع

1,669  1,669 فائض إعادة تقييم العقارات

احتياطي العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة إستيفاًء لديون موقوفة أو 
12,568  14,135 مشكوك بتحصيلها عماًل بأحكام المادة ١٥٤ من قانون النقد والتسليف

 التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية المّصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى 
)OCI( 6,876  6,871

)52,012( 17,640  التغير في القيمة العادلة للمشتقات المالية الهادفة للتحوط للتدفقات النقدية

26,995  16,293  فروقات تحويل العمالت األجنبية

)183,092()377,255(نتائج الدورة المالية - حصة المجموعة

3,167  3,764 حقوق األقلية

 2,375,708  2,070,855 مجموع األموال الخاصة

 24,572,324  20,262,958 مجموع المطلوبات واألموال الخاصة

II31/12/202031/12/2019- المطلوبات 
بماليين ل.ل.بماليين ل.ل.

 1,145,022  567,031 مؤسسات اإلصدار

 1,817,109  956,894 المصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة شراء

 6,358  6,138 أدوات مشتقات مالية

 18,121,796  15,818,798 الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة

 402,243  361,893 ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة

 637  670 مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية

 306,334  35,938 تعهدات بموجب قبوالت

 280,999  327,899 مطلوبات أخرى

 44,949  35,887 المطلوبات المرتبطة باألصول المستأجرة

 71,169  80,955 مؤونات لمواجهة األخطار و األعباء

 22,196,616  18,192,103 مجموع المطلوبات
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البيانات المالية المجّمعة المدققة
 كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠   

III31/12/202031/12/2019- خارج  الميزانية
بماليين ل.ل.بماليين ل.ل.

 332,771  279,285 تعهدات تمويل

 294,617  248,063 تعهدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية

 38,154  31,222 تعهدات مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية

 17,848,114 14,411,926 تعهدات ضمان

 71,108  6,616 تكفل وكفاالت وضمانات أخرى معطاة للمصارف والمؤسسات المالية

 939,200  611,848 تكفل وكفاالت وضمانات معطاة للزبائن

 16,837,806 13,793,462 تكفل وكفاالت وضمانات مستلمة من الزبائن

 1,812,015  1,254,240 تعهدات على سندات مالية

 1,812,015  1,254,240 سندات مالية لالستالم

 1,812,015  1,254,240 منها : قيم مباعة مع حق إعادة الشراء أو االسترداد

 16,212 )1,283(عمليات بالعمالت األجنبية

 892,692  125,961 عمالت أجنبية لالستالم

)876,480()127,244(عمالت أجنبية للتسليم

 122,447  113,166 تعهدات على األدوات المالية ألجل

 267,320  92,625 موجودات حسابات االئتمان

 267,320  92,625 خاضعة لتعليمات محددة

 238,514  164,917 موجودات حسابات إدارة األموال

 807,828  474,907 هيئات االستثمار الجماعي

 50,340  51,997 ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر إلى خارج الميزانية
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البيانات المالية المجّمعة المدققة
 كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠   

31/12/202031/12/2019 بيان الدخل المجّمع  المدقق
بماليين ل.ل.بماليين ل.ل.

2,146,348 1,680,659 الفوائد واإليرادات المشابهة

)85,826()110,499(ناقص: الضرائب على ايرادات الفوائد

)1,265,319()686,840(الفوائد واألعباء المشابهة

795,203 883,320 صافي اإليرادات من الفوائد

183,091 103,035 اإليرادات من العموالت

)31,124()24,986(األعباء من العموالت

151,967 78,049 صافي اإليرادات من العموالت

صافي أرباح /خسائر عمليات األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب 
7 )22,222(األرباح والخسائر

)3,852()2,263(منها: صافي أرباح /خسائر غير محققة

2,970 1,013 منها: صافي إيرادات/أعباء فوائد

)56,063()517,443(صافي أرباح/خسائر االستثمارات المالية

30,684 24,032 إيرادات تشغيلية أخرى

921,798 445,735 مجموع اإليرادات التشغيلية

)765,755()486,864(مؤونة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)8,091()1,311(مؤونات أخرى

147,952)42,439(صافي اإليرادات التشغيلية

)162,043()144,582(أعباء المستخدمين وملحقاتها 

)112,019()103,880(مصاريف إدارية وأعباء تشغيلية أخرى

)21,496()23,673(مخصصات استهالكات ومؤونات األصول الثابتة المادية

)11,690()11,607(استهالك األصول الثابتة غير المادية

)1,448(- إطفاء  الشهرة

)308,696()283,742(مجموع األعباء التشغيلية

)160,744()326,181(األرباح التشغيلية

1,686 1,185 حصتنا في نتائج مؤسسات مرتبطة وفقًا للحقوق الصافية

)159,058()324,996(النتائج قبل الضريبة

)24,996()51,783(الضريبة على األرباح

)184,054()376,780(النتيجة بعد الضريبة من النشاطات العادية

)184,054()376,779(النتائج الصافية

)962(476 النتائج الصافية-حصة األقلية

)183,092()377,255(النتائج الصافية - حصة المجموعة


