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 البيانات المالية المجّمعة غير المدققة
كما في 30 أيلول 2018 

I30/09/201830/09/2017- الموجــودات
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 6,286,936  7,587,510 ال�صندوق و م�ؤ�ص�صات الإ�صدار
 1,229,851  907,161 ال�دائع لدى الم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية 

 -  - المركز الرئي�صي، الم�ؤ�ص�صة الأم، الم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية ال�صقيقة والتابعة
 299,342  316,792 قرو�ض للم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية واتفاقيات اإعادة بيع

 73,351  180,194 اأ�ص�ل مالية معطاة ك�صمانة 
 11,554  7,114 اأدوات مالية م�صتقة

 )FVTPL(65,894  60,009 اأ�صهم وح�ص�ض بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب الأرباح والخ�صائر 
 1,406,779  1,379,092 اأدوات دين وم�ج�دات مالية اأخرى بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب )FVTPL( الأرباح والخ�صائر

نفة بالقيمة العادلة مقابل )FVTPL( ح�صاب الأرباح والخ�صائر  -  - منها: �صافي الت�صليفات والقرو�ض الم�صّ
 7,516,713  8,140,845 �صافي الت�صليفات والقرو�ض للزبائن بالكلفة المطفاأة )1(

 96,229  98,172 �صافي الت�صليفات والقرو�ض للجهات المقربة بالكلفة المطفاأة
 276,026  391,503 المدين�ن بم�جب قب�لت

)FVTOCI( 6,299  11,059 اأ�صهم وح�ص�ض بالقيمة العادلة مقابل عنا�صر الدخل ال�صامل الآخر 
 8,576,193  8,262,334 اأدوات دين بالكلفة المطفاأة 

 41,106  41,652 ح�ص�ض وم�صاهمات في ال�صركات التابعة والزميلة
 24,882  23,299 اأ�ص�ل ماأخ�ذة اإ�صتيفاء لدي�ن

 253,005  286,861 اأ�ص�ل ثابتة  ماّدية
 10,736  18,610 اأ�ص�ل ثابتة غير ماّدية

 -  - اأ�ص�ل غير متداولة بر�صم البيع
 87,807  92,650 م�ج�دات اأخرى

 88,550  88,515 ال�صهرة
 26,351,253  27,893,372 مجموع الموجودات

30/09/2018 و30/09/2017 على الت�الي كما تنزيل م�ؤونات اجمالية  88 مليار ل.ل. كما في  144 مليار ل.ل و  )1( بعد تنزيل من الت�صليفات و القرو�ض م�ؤونات خا�صة بمبلغ 

30/09/2018 و30/09/2017 على الت�الي. 60 مليار ل.ل. كما في  19 مليار ل.ل. و  )Collective( بمبلغ 

موؤ�شرات النمو

%5.85اإجمالي الم�ج�دات 
%1.50اإجمالي ال�دائع  

%8.22�صافي الت�صليفات والقرو�ض 
%8.21حق�ق الم�صاهمين الخا�صة 
%14.01الأرباح )ح�صة المجم�عة( 
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 البيانات المالية المجّمعة غير المدققة
كما في 30 أيلول 2018 

الأموال الخا�شة
30/09/201830/09/2017
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 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 المقدمات النقدية المخ�ص�صة للراأ�صمال
 873,227  970,041  اإحتياطات واأرباح مدّورة

61,103- 68,797- الأدوات الراأ�صمالية المعاد �صراوؤها
 1,669  1,669 فائ�ض اإعادة تقييم العقارات

 -  - احتياطي اإعادة تقييم الأدوات المالية

نفة مقابل عنا�صر الدخل )OCI( ال�صامل الأخرى  2,426  2,007  التغير في القيمة العادلة لالأدوات المالية الم�صّ
 9,723  11,557 احتياطي عقارات ماأخ�ذة اإ�صتيفاء لدي�ن

39,195- 48,833-  التغير في القيمة العادلة للم�صتقات المالية الهادفة للتح�ط للتدفقات النقدية
 20,372  24,392  فروقات تح�يل العمالت الأجنبية

 -  - نتائج الدورة المالية

 1,231,401  1,029,079 حقوق الأقلية
 164,203  187,202 نتائج الدورة المالية - ح�شة المجموعة

 3,599,748  3,591,782 مجموع الأموال الخا�شة
 26,351,253  27,893,372 مجموع المطلوبات والأموال الخا�شة

المطلوبات   -II30/09/201830/09/2017
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 723,573  1,468,236 م�ؤ�ص�صات الإ�صدار
 1,624,055  2,097,762 الم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية واتفاقيات اإعادة �صراء

 -  - المركز الرئي�صي، الم�ؤ�ص�صة الأم، الم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية ال�صقيقة والتابعة.
 320,453  218,054 اأ�ص�ل مالية ماأخ�ذة ك�صمانة

 6,586  6,180 اأدوات مالية م�صتقة
 -  - مطل�بات مالية بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب الأرباح والخ�صائر

 -  - منها: ال�دائع بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب الأرباح والخ�صائر
 18,743,906  19,076,050 ال�دائع وح�صابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفاأة
 447,285  403,004 ودائع وح�صابات الجهات المقربة بالكلفة المطفاأة

 624  624 مطل�بات متمثلة باأوراق م�صرفية اأو مالية
 276,026  391,503 تعهدات بم�جب قب�لت

 432,149  411,729 مطل�بات اأخرى
 176,848  228,448 م�ؤونات لم�اجهة الأخطار و الأعباء

 -  - دي�ن مروؤو�صة وما يماثلها
 -  - مطل�بات غير متداولة بر�صم البيع 

 22,751,505  24,301,590 مجموع المطلوبات
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 البيانات المالية المجّمعة غير المدققة
كما في 30 أيلول 2018 

III30/09/201830/09/2017- خارج الميزانية
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 697,667  612,137 تعهدات تمويل
 621,133  543,881 تعهدات معطاة للم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية

 76,534  68,256 تعهدات م�صتلمة من الم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية
 -  - تعهدات للزبائن
 18,904,843  19,148,363 تعهدات �شمان

 206,760  189,376 تكفل وكفالت و�صمانات اأخرى معطاة للم�صارف والم�ؤ�ص�صات المالية
 -  - منها : اأدوات الم�صتقات الئتمانية

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

 1,082,272  1,140,562 تكفل وكفالت و�صمانات معطاة للزبائن
 17,615,811  17,818,425 تكفل وكفالت و�صمانات م�صتلمة من الزبائن

 348,356  1,638,685 تعهدات على �شندات مالية
 348,356  1,638,685 �صندات مالية لال�صتالم

 348,356  1,638,685 منها : قيم مباعة مع حق اإعادة ال�صراء اأو ال�صترداد
 -  - �صندات مالية للت�صليم

 -  - منها : قيم م�صتراة مع حق اإعادة البيع اأو ال�صترداد
 5,653  2,385 عمليات بالعمالت الأجنبية

 1,055,419  1,296,067 عمالت اأجنبية لال�صتالم
1,049,766- 1,293,682- عمالت اأجنبية للت�صليم

 175,660  185,382 تعهدات على الأدوات المالية لأجل
 -  - تعهدات اأخرى

 -  - الأدوات والمنتجات المالية المرتبطة بم�ؤ�صرات وم�صتقات مالية
 460,845  527,903 موجودات ح�شابات الئتمان

 460,845  527,903 خا�صعة لتعليمات محددة
 -  -  خا�صعة لت�ظيفات اإ�صتن�صابية

 316,800  356,650 موجودات ح�شابات اإدارة الأموال
 1,454,648  1,397,527 هيئات ال�شتثمار الجماعي
 -  - تعهدات م�شكوك بتنفيذها

 50,808  50,405 ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر اإلى خارج الميزانية
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اأع�شاء مجل�س الإدارة

CONSOLIDATED UNAUDITED BALANCE SHEET 
AS AT SEPTEMBER 30, 2018

 البيانات المالية المجّمعة غير المدققة
كما في 30 أيلول 2018 

بيان الدخل المجّمع غير المدقق
30/09/201830/09/2017
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 914,937  1,041,579 الف�ائد والإيرادات الم�صابهة

590,688- 701,472- الف�ائد والأعباء الم�صابهة
 324,249  340,107 �شافي الإيرادات من الفوائد

 114,778  124,609 الإيرادات من العم�لت

18,420- 19,222- الأعباء من العم�لت
 96,358  105,387 �شافي الإيرادات من العمولت

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

 96,176  77,481 مقابل ح�صاب الأرباح والخ�صائر

 74,880  82,873 منها: �صافي اإيرادات/اأعباء ف�ائد
 27  230 �صافي اأرباح/خ�صائر ال�صتثمارات المالية

 630  1,019 اإيرادات ت�صغيلية اأخرى
 517,440  524,224 مجموع الإيرادات الت�شغيلية

13,835- 379-  خ�صائر الئتمان 

نفة بالكلفة المطفاأة  - منها: خ�صائر الإئتمان العائدة لأدوات الدين الم�صّ

5,207-  7,644- م�ؤونات اأخرى
 498,398  516,201 �شافي الإيرادات الت�شغيلية

132,538- 142,876- اأعباء الم�صتخدمين وملحقاتها 

93,320- 87,114- م�صارف ادارية واأعباء ت�صغيلية اأخرى

 مخ�ص�صات ا�صتهالكات وم�ؤونات الأ�ص�ل

14,709- 22,614- الثابتة المادية

 -  - اإطفاء الأ�ص�ل الثابتة غير المادية

 -  - مخ�ص�صات تدني قيمة ال�صهرة

240,567- 252,604- مجموع الأعباء الت�شغيلية

 257,831  263,596 الأرباح الت�شغيلية

 471  219 ح�صتنا في نتائج م�ؤ�ص�صات مرتبطة وفقًا للحق�ق ال�صافية
 �صافي اأرباح اأو )خ�صائر( بيع اأو ا�صتبعاد 

 -  - الم�ج�دات الأخرى

 258,302  263,815 النتائج قبل ال�شريبة

34,407- 42,430- ال�صريبة على الأرباح

 223,895  221,385 النتيجة بعد ال�شريبة من الن�شاطات العادية
 النتيجة بعد ال�شريبة للن�شاطات المتوقفة 

 -  - اأو قيد الت�شفية
 223,895  221,385 النتائج ال�شافية

 59,692  34,183 النتائج ال�شافية - ح�شة الأقلية
 164,203  187,202 النتائج ال�شافية - ح�شة المجموعة

 2,837  3,271 ح�صة ال�صهم العادي من الأرباح )بالليرات اللبنانية(

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

اللبنانية(  4,133  4,542 )بالليرات 

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

اللبنانية(  2,837  3,271 )بالليرات 

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 في لبنان و5 فروع اإلكترونية
م�شرف 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�س

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

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

+968 م�صقط، تلف�ن: -24697269

 24696281-24696294

م�شرف تابع في ا�شتراليا )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

لغ��ض، تلف�ن: 7903660 1 234

مكتب تمثيل في غانا

اأكرا، تلف�ن: 813651/653 302 233

 مركز خدمة الزبائن على مدار ال�شاعة: 1262

www.bankofbeirut.com

ال�شيد �شليم ج. �شفير - رئي�ض مجل�ض الإدارة 

المدير العام

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

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

ال�شيد اأنطوان ع. عبد الم�شيح - ع�ص�

معالي الأ�شتاذ اأنور الخليل - 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 روبير �شر�شق - ع�ص�

ال�شيد رمزي �شليبا - ع�ص�

ال�شيد بيار غا�شبار - ع�ص�

 HPG Urban Developments Pty Ltd شركة�


