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 البيانات المالية المجّمعة غير المدققة
كما في 30 حزيران 2019 

الموجــودات
31/12/2018 )معدلة(30/6/2019
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 7,137,674  7,689,354 ال�صندوق و م�ؤ�ص�صات الإ�صدار

 1,465,956  1,280,445 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

 255,316  261,666 قرو�ض للم�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية واتفاقيات اإعادة بيع

 176,013  178,043 اأ�ص�ل مالية معطاة ك�صمانة 

 19,431  18,313 اأدوات م�صتقات مالية

 )FVTPL( 14,269  14,265 اأ�صهم وح�ص�ض بالقيمة العادلة مقابل ح�صاب الأرباح واخل�صائر 

)FVTPL( 110,305  126,339 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( 15,681  16,359 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 -  - 

 8,555,503  7,647,725 �صايف الت�صليفات والقرو�ض للزبائن بالكلفة املطفاأة

 411,305  456,300 �صايف الت�صليفات والقرو�ض للجهات املقربة بالكلفة املطفاأة

 399,604  372,912 املدين�ن مب�جب قب�لت

 7,662,340  7,572,420 اأدوات دين بالكلفة املطفاأة 

 23,009  23,412 ح�ص�ض وم�صاهمات يف ال�صركات التابعة والزميلة

 24,567  86,110 اأ�ص�ل ماأخ�ذة اإ�صتيفاء لدي�ن

 295,173  350,193 اأ�ص�ل ثابتة  ماّدية

 18,469  17,852 اأ�ص�ل ثابتة غري ماّدية

 -  - اأ�ص�ل غري متداولة بر�صم البيع

 55,561  101,128م�ج�دات اأخرى

 88,47288,467ال�صهرة

 26,728,643  26,301,308 مجموع الموجودات

*مّت تعديل البيانات املالية املجمّعة للفرتات املنتهية يف 3١ كانون الأول  20١٨  و 30 حزيران 20١٨ بعد اإجراء املقا�صة بني القرو�ض املمنوحة من م�صرف لبنان باللرية اللبنانية 
وما يقابلها من توظيفات م�صاوية لها وذلك وفق املعيار املحا�صبي IFRS9 بالإ�صافة اىل التوقف عن جتميع البيانات املالية ل�صناديق الإ�صتثمار تطبيقاً للمعيار املحا�صبي رقم ١0. 
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 البيانات المالية المجّمعة غير المدققة
كما في 30 حزيران 2019 

المطلوبات 
31/12/2018 )معدلة(30/6/2019
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

 562,166  722,396 م�ؤ�ص�صات الإ�صدار
 2,437,850  2,674,707 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
 8,578  10,260 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

 19,761,463  18,972,969 ال�دائع وح�صابات الزبائن الدائنة بالكلفة املطفاأة
 457,183  506,982 ودائع وح�صابات اجلهات املقربة بالكلفة املطفاأة

 607  616 مطل�بات متمثلة باأوراق م�صرفية اأو مالية
 400,305  373,758 تعهدات مب�جب قب�لت

 347,092  315,909 مطل�بات اأخرى
 63,835  68,257 م�ؤونات مل�اجهة الأخطار و الأعباء

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

 24,039,079  23,645,854 مجموع المطلوبات

الأموال اخلا�صة
31/12/2018 )معدلة(30/6/2019
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 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
 494,141  559,187  اإحتياطات غري قابلة للت�زيع
 34,266  45,545  اإحتياطات حّرة قابلة للت�زيع

)3,682()4,266( الأدوات الراأ�صمالية املعاد �صراوؤها
 424,085  476,360 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 

 11,557  12,568 بتح�صيلها عماًل باأحكام املادة ١٥٤ من قان�ن النقد والت�صليف
)OCI( نفة مقابل عنا�صر الدخل ال�صامل الأخرى  6,872  6,872  التغري يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�صّ

)26,898()29,523(  فروقات حت�يل العمالت الأجنبية

 260,778 -نتائج الدورة املالية - ح�صة املجم�عة

-99,120 ح�صابات الأعباء والإيرادات - ح�صة املجم�عة

3,311 4,457 حقوق الأقلية

 2,689,564  2,655,454 جمموع الأموال اخلا�صة
 26,728,643  26,301,308 جمموع املطلوبات والأموال اخلا�صة
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 البيانات المالية المجّمعة غير المدققة
كما في 30 حزيران 2019 

31/12/2018 )معدلة(30/6/2019خارج امليزانية
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

483,432  740,141 تعهدات متويل

415,664  563,379 تعهدات معطاة للم�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية

67,768  176,762 تعهدات م�صتلمة من امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية

 -  - تعهدات للزبائن

18,808,298  18,360,906 تعهدات �صمان

183,959  148,333 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

1,069,517  1,013,921 تكفل وكفالت و�صمانات معطاة للزبائن

17,554,822  17,198,652 تكفل وكفالت و�صمانات م�صتلمة من الزبائن

1,591,825837,942تعهدات على �صندات مالية

1,591,825837,942�صندات مالية لال�صتالم

1,591,825837,942منها : 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

16,246 11,458 عمليات بالعمالت الأجنبية

1,255,092 1,219,221 عمالت اأجنبية لال�صتالم

)1,238,846()1,207,763( عمالت اأجنبية للت�صليم

139,434 127,969 تعهدات على الأدوات املالية لأجل

 -  - تعهدات اأخرى

 -  - مطالبات ناجتة عن نزاعات ق�صائية

534,319 374,325 موجودات ح�صابات الئتمان

534,319 374,325 خا�صعة لتعليمات حمددة

 -  -  خا�صعة لت�ظيفات اإ�صتن�صابية

300,983 267,595 موجودات ح�صابات اإدارة الأموال

1,344,815 1,090,143 هيئات ال�صتثمار اجلماعي

 -  - الأدوات واملنتجات املالية املرتبطة مبوؤ�صرات وم�صتقات مالية

50,347 50,344 ديون الزبائن الرديئة املنقولة للذكر اإىل خارج امليزانية
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 البيانات المالية المجّمعة غير المدققة
كما في 30 حزيران 2019 

اأع�صاء مجل�ض الإدارة

مدققا الح�صابات

Deloitte & Touche 
and DFK Fiduciaire du Moyen Orient

عنوان المركز الرئي�صي

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

بيروت

تلف�ن: 961-1-972972

69 فرعاً عاماًل يف لبنان و5 فروع اإلكرتونية
م�صرف 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�ض

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

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

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

+968 م�صقط، تلف�ن: 24697269

 24696281-24696294

م�صرف تابع يف ا�صرتاليا )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�صاعة: 1262

www.bankofbeirut.com

بيان الدخل املجّمع غري املدقق
30/6/2018 )معدلة(30/6/2019
مباليني ل.ل.مباليني ل.ل.

700,273 791,980 الف�ائد والإيرادات امل�صابهة

)26,091()27,856 (ناق�ض: ال�صرائب على ايرادات الف�ائد

)451,711()587,712( الف�ائد والأعباء امل�صابهة
222,471 176,412 �صافي الإيرادات من الفوائد

89,324 92,021 الإيرادات من العم�لت

)11,757()13,567(الأعباء من العم�لت
77,567 78,454 �صافي الإيرادات من العمولت

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

15,607 16,699 مقابل ح�صاب الأرباح والخ�صائر

)1,302()537( منها: �صايف اأرباح /خ�صائر غري حمققة

1,789  1,716 منها: �صايف اإيرادات/اأعباء ف�ائد 
286 )905(�صايف اأرباح/خ�صائر ال�صتثمارات املالية

893 1,916 اإيرادات  ت�صغيلية اأخرى
316,824 272,576 جمموع الإيرادات الت�صغيلية

2,571 19,025  م�ؤونة اخل�صائر الإئتمانية املت�قعة

م�ؤونات تدين قيمة الإ�صتثمارات املالية الخرى 

 -  - )�صركات تابعة وزميلة (

)4,364( )5,425(م�ؤونات اأخرى

315,031 286,176 �صافي  الإيرادات الت�صغيلية

)96,441()91,862( اأعباء امل�صتخدمني وملحقاتها 

)62,261( )61,211( م�صاريف ادارية واأعباء ت�صغيلية اأخرى

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

)9,408()10,093()مبا فيها املاأخ�ذة اإ�صتيفاًء لدين(

)2,077()2,513(اإطفاء الأ�ص�ل الثابتة غري املادية

 -  - خم�ص�صات تدين قيمة ال�صهرة

)170,187()165,679(جمموع الأعباء الت�صغيلية

144,844 120,497 الأرباح الت�صغيلية

114  529 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

144,958 121,026 النتائج قبل ال�صريبة

)26,625()21,700(ال�صريبة على الأرباح

118,333 99,326 النتيجة بعد ال�صريبة من الن�صاطات العادية

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

118,333 99,326 النتائج ال�صافية
196 206 النتائج ال�صافية-ح�صة الأقلية

118,137 99,120 النتائج ال�صافية-ح�صة املجموعة

3,081 2,251 ح�صة ال�صهم العادي من الأرباح )باللريات اللبنانية(

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

اللبنانية( 4,352 3,533 )باللريات 

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

اللبنانية( 3,081 2,251 )باللريات 

ال�صيد �صليم ج. �صفري - رئي�ض جمل�ض الإدارة املدير العام 

ال�صيد اأديب �ض. ميالد - نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة  

ال�صيد فواز ه. نابل�صي - ع�ص�، نائب املدير العام  

ال�صيد اأنطوان ع. عبد امل�صيح - ع�ص�  

معايل الأ�صتاذ اأنور اخلليل - ع�ص�   

ال�صيد را�صد بن �صعد الرا�صد -ع�ص�   

ال�صيد انطوان واكيم - ع�ص�   

ال�صيد كريكور �صاديكيان -ع�ص�  

ال�صيد روبري �صر�صق - ع�ص�   

ال�صيد رمزي �صليبا -ع�ص�   

ال�صيد بيار غا�صبار - ع�ص� 

ال�صيد �صركي�ض نا�صيف - ع�ص� 
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