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 البيانات المالية المجّمعة المدققة
كما في 31 كانون األول 2018 

الموجــودات
31/12/201831/12/2017
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 6,582,941  7,613,595 ال�صندوق و م�ؤ�ص�صات الإ�صدار
 1,474,444  1,465,955 ال�دائع لدى امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية 

 -  - املركز الرئي�صي، امل�ؤ�ص�صة الأم، امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية ال�صقيقة والتابعة والزميلة
 292,411  255,316 قرو�ض للم�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية واتفاقيات اإعادة بيع

 72,855  176,013 اأ�ص�ل مالية معطاة ك�صمانة 
 8,765  19,431 اأدوات م�صتقات مالية

 )FVTPL( 63,321  59,412 اأ�صهم وح�ص�ض بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب الأرباح واخل�صائر 
)FVTPL( 1,444,113  1,256,511 اأدوات دين واأ�ص�ل مالية اأخرى بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب الأرباح واخل�صائر 

 )FVTPL( نفة بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب الأرباح واخل�صائر  -  - منها: �صايف الت�صليفات والقرو�ض امل�صّ
)FVTOCI( 10,711  15,681 اأ�صهم وح�ص�ض بالقيمة العادلة مقابل عنا�صر الدخل ال�صامل الآخرى 

)FVTOCI( اأدوات دين واأ�ص�ل مالية اأخرى بالقيمة العادلة مقابل عنا�صر الدخل ال�صامل الآخرى -  - 
 8,445,101  8,555,503 �صايف الت�صليفات والقرو�ض للزبائن بالكلفة املطفاأة

 128,161  125,277 �صايف الت�صليفات والقرو�ض للجهات املقربة بالكلفة املطفاأة
 357,494  399,604 املدين�ن مب�جب قب�لت

 8,308,208  8,009,458 اأدوات دين بالكلفة املطفاأة 
 41,535  23,009 ح�ص�ض وم�صاهمات يف ال�صركات التابعة والزميلة

 22,743  24,567 اأ�ص�ل ماأخ�ذة اإ�صتيفاء لدي�ن
 280,704  295,173 اأ�ص�ل ثابتة  ماّدية

 14,600  19,130 اأ�ص�ل ثابتة غري ماّدية
 -  - اأ�ص�ل غري متداولة بر�صم البيع

م�ج�دات اأخرى

ال�صهرة

 54,903 
88,467

 49,683 
 88,564 

28,457,00527,686,354مجموع الموجودات

موؤ�شرات النمو

%2.78اإجمالي الم�ج�دات 
%0.55اإجمالي ال�دائع  

%1.25�صافي الت�صليفات والقرو�ض 
%9.37مجم�ع الأم�ال الخا�صة - ح�صة المجم�عة

%10.35الأرباح - ح�صة المجم�عة 
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المطلوبات 
31/12/201831/12/2017
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 980,312  1,385,205 م�ؤ�ص�صات الإ�صدار
 2,107,481  2,481,639 امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية واتفاقيات اإعادة �صراء

 -  - املركز الرئي�صي، امل�ؤ�ص�صة الأم، امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية ال�صقيقة والتابعة والزميلة
 10,399  8,578 اأدوات م�صتقات مالية

 -  - مطل�بات مالية بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب الأرباح واخل�صائر
 -  - منها: ال�دائع بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب الأرباح واخل�صائر

 19,583,004  19,761,299 ال�دائع وح�صابات الزبائن الدائنة بالكلفة املطفاأة
 524,577  457,347 ودائع وح�صابات اجلهات املقربة بالكلفة املطفاأة

 634  607 مطل�بات متمثلة باأوراق م�صرفية اأو مالية
 357,494  400,305 تعهدات مب�جب قب�لت

 517,684  356,385 مطل�بات اأخرى
 58,227  63,835 م�ؤونات مل�اجهة الأخطار و الأعباء

 -  - دي�ن مروؤو�صة وما مياثلها
 -  - مطل�بات غري متداولة بر�صم البيع 

 24,139,812  24,915,200 مجموع المطلوبات

الأموال اخلا�شة
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 مياثلها
 303,519  385,506 عالوات اإ�صدار الأ�صهم العادية

 143,800  143,800 عالوات اإ�صدار اأ�صهم عادية ذات اأول�ية
 813,509  813,509 عالوات اإ�صدار الأ�صهم التف�صيلية

 20,978  20,978 املقدمات النقدية املخ�ص�صة للراأ�صمال
 464,148  494,141  اإحتياطات غري قابلة للت�زيع
 40,848  34,266  اإحتياطات حّرة قابلة للت�زيع

)105,831( )70,284( الأدوات الراأ�صمالية املعاد �صراوؤها
 367,274  424,085 اأرباح مدّورة قابلة للت�زيع

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

احتياطي العقارات وامل�صاهمات وح�ص�ض ال�صراكة املتملكة اإ�صتيفاًء لدي�ن م�ق�فة اأو م�صك�ك 

 9,630  11,557 بتح�صيلها عماًل باأحكام املادة ١٥٤ من قان�ن النقد والت�صليف
)OCI( نفة مقابل عنا�صر الدخل ال�صامل الأخرى  2,278  6,872  التغري يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�صّ

)18,132( )26,898(  فروقات حت�يل العمالت الأجنبية

 235,525  259,896 نتائج الدورة املالية - ح�صة املجم�عة

 -  - ح�صابات الأعباء والإيرادات - ح�صة املجم�عة

 1,152,108  923,036 حقوق الأقلية

 3,546,542  3,541,805 جمموع الأموال اخلا�شة
 27,686,354  28,457,005 جمموع املطلوبات والأموال اخلا�شة

 البيانات المالية المجّمعة المدققة
كما في 31 كانون األول 2018 
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31/12/201831/12/2017خارج امليزانية
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 574,245  483,432 تعهدات متويل
 496,422  415,664 تعهدات معطاة للم�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية

 77,823  67,768 تعهدات م�صتلمة من امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية
 -  - تعهدات للزبائن
 18,981,441  18,808,298 تعهدات �شمان

 199,469  183,959 تكفل وكفالت و�صمانات اأخرى معطاة للم�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية
 -  - منها : اأدوات امل�صتقات الئتمانية

 -  - تكفل وكفالت و�صمانات اأخرى م�صتلمة من امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية
 -  - منها : اأدوات امل�صتقات الئتمانية

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

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

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

 -  - منها : قيم م�صرتاة مع حق اإعادة البيع اأو ال�صرتداد
)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 الأدوات املالية لأجل
 -  - تعهدات اأخرى

 -  - مطالبات ناجتة عن نزاعات ق�صائية
 462,492  534,319 موجودات ح�شابات الئتمان

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

 346,397  300,983 موجودات ح�شابات اإدارة الأموال
 1,465,161  1,344,815 هيئات ال�شتثمار اجلماعي

 -  - الأدوات واملنتجات املالية املرتبطة مبوؤ�شرات وم�شتقات مالية
 50,672  50,347 ديون الزبائن الرديئة املنقولة للذكر اإىل خارج امليزانية

 البيانات المالية المجّمعة المدققة
كما في 31 كانون األول 2018 
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اأع�شاء مجل�س الإدارة

مدققا الح�شابات

Deloitte & Touche 
and DFK Fiduciaire du Moyen Orient

عنوان المركز الرئي�شي

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

بيروت

تلف�ن: 961-1-972972

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

له فرع يف املانيا

 Bank of Beirut )UK( LTD
لندن - اإنكلرتا تلف�ن: 2074938342/6

Bank of Beirut )Frankfurt( LTD

فرع عامل يف قرب�س

Bank of Beirut Cyprus Branch
ليما�ص�ل، تلف�ن:

725814202/3/4/5/6/7/8 

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

+968 م�صقط، تلف�ن: 24697269

 24696281-24696294

م�شرف تابع يف ا�شرتاليا )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��ض، تلف�ن: 7903660 1 234

مكتب متثيل يف غانا

اأكرا، تلف�ن: 813651/653 302 233

 مركز خدمة الزبائن على مدار ال�شاعة: 1262

www.bankofbeirut.com

بيان الدخل املجّمع املدقق
31/12/201831/12/2017
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

1,251,273  1,454,379 الف�ائد والإيرادات امل�صابهة

)6,553( )51,317( ناق�ض: ال�صرائب على ايرادات الف�ائد

)808,197( )952,616( الف�ائد والأعباء امل�صابهة
 436,523  450,446 �شافي الإيرادات من الفوائد

 163,431  167,295 الإيرادات من العم�لت

)26,109( )26,657( الأعباء من العم�لت
 137,322  140,638 �شافي الإيرادات من العمولت

�صافي اأرباح /خ�صائر عمليات الأدوات المالية الم�صنفة بالقيمة العادلة 

 100,033  79,648 مقابل ح�صاب الأرباح والخ�صائر

)4,261( )36,199( منها: �صايف اأرباح /خ�صائر غري حمققة

 96,450  104,674 منها: �صايف اإيرادات/اأعباء ف�ائد 
 428  641 �صايف اأرباح/خ�صائر ال�صتثمارات املالية

 17,808  33,649 اإيرادات  ت�صغيلية اأخرى
 692,114  705,022 جمموع الإيرادات الت�شغيلية

)22,009(  1,567  م�ؤونة اخل�صائر الإئتمانية املت�قعة

م�ؤونات تدين قيمة الإ�صتثمارات املالية الخرى 

 -  - )�صركات تابعة وزميلة (

)9,553()7,170( م�ؤونات اأخرى

 660,552  699,419 �شافي  الإيرادات الت�شغيلية

)174,580( )182,803(اأعباء امل�صتخدمني وملحقاتها 

)108,331()122,912(م�صاريف ادارية واأعباء ت�صغيلية اأخرى

خم�ص�صات ا�صتهالكات وم�ؤونات الأ�ص�ل الثابتة املادية

)18,619( )20,386( )مبا فيها املاأخ�ذة اإ�صتيفاًء لدين(

)4,284( )5,356( اإطفاء الأ�ص�ل الثابتة غري املادية

 -  - خم�ص�صات تدين قيمة ال�صهرة

)305,814()331,457( جمموع الأعباء الت�شغيلية

 354,738  367,962 الأرباح الت�شغيلية

 901  1,105 ح�صتنا يف نتائج م�ؤ�ص�صات مرتبطة وفقًا للحق�ق ال�صافية

 -  - �صايف اأرباح اأو )خ�صائر( بيع الأ�ص�ل الخرى غري املالية

 355,639  369,067 النتائج قبل ال�شريبة

)47,483( )57,420( ال�صريبة على الأرباح

 308,156  311,647 النتيجة بعد ال�شريبة من الن�شاطات العادية

 -  - النتيجة بعد ال�صريبة للن�صاطات املت�قفة اأو قيد الت�صفية

 308,156  311,647 النتائج ال�شافية
 72,631  51,751 النتائج ال�شافية-ح�شة الأقلية

 235,525  259,896 النتائج ال�شافية-ح�شة املجموعة

 2,994  3,385 ح�صة ال�صهم العادي من الأرباح )باللريات اللبنانية(

 ح�صة ال�صهم العادي ذات الأول�ية من الأرباح

اللبنانية(  4,283  4,659 )باللريات 

 ح�صة ال�صهم العادي املخف�صة من الأرباح

اللبنانية(  2,994  3,385 )باللريات 

ال�شيد �شليم ج. �شفري - رئي�ض جمل�ض الإدارة املدير العام 

ال�شيد اأديب �س. ميالد - نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة  

ال�شيد فواز ه. نابل�شي - ع�ص�، نائب املدير العام  

ال�شيد اأنطوان ع. عبد امل�شيح - ع�ص�  

معايل الأ�شتاذ اأنور اخلليل - ع�ص�   

ال�شيد را�شد بن �شعد الرا�شد -ع�ص�   

ال�شيد انطوان واكيم - ع�ص�   

ال�شيد كريكور �شاديكيان -ع�ص�  

ال�شيد روبري �شر�شق - ع�ص�   

ال�شيد رمزي �شليبا -ع�ص�   

ال�شيد بيار غا�شبار - ع�ص� 

ال�شيد �شركي�س نا�شيف - ع�ص� 
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