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البيانات المالية المجّمعة غير المدققة كما في ٣١ آذار ٢٠١٧
)القيم مباليني ل.ل.(

 حقوق امل�ساهمني - ح�سة املجموعة
كما فـي 2016/03/31كما فـي 2017/03/31

املجموع املجموع

 80,635  84,603 الراأ�سمال – اأ�سهم عادية

 24,776  30,616 الراأ�سمال – اأ�سهم تف�سيلية وما مياثلها

 376,432  447,320 عالوات اإ�سدار الأ�سهم العادية

 671,937  813,508 عالوات اإ�سدار الأ�سهم التف�سيلية

 20,978  20,978 املقدمات النقدية املخ�س�سة للراأ�سمال

 661,652  748,926  اإحتياطات واأرباح مدّورة

 )57,181( )60,556(الأدوات الراأ�سمالية املعاد �سراوؤها

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

 -    -   احتياطي اإعادة تقييم الأدوات املالية

 )OCI( نفة مقابل عنا�سر الدخل  التغري يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�سّ

ال�سامل الأخرى

 1,998  2,276 

 8,508  8,367 احتياطي عقارات ماأخوذة اإ�ستيفاء لديون

 )39,623( )43,450( التغري يف القيمة العادلة للم�ستقات املالية الهادفة للتحوط للتدفقات النقدية

 19,915  21,332  فروقات حتويل العمالت الأجنبية

 220,441  225,342 نتائج الدورة املالية

 1,084,282  1,201,835 حقوق الأقلية

 47,388  54,262 نتائج الدورة املالية - ح�سة املجموعة

 3,124,085  3,556,750 جمموع حقوق امل�ساهمني

 24,113,539  25,503,075 جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

)القيم مباليني ل.ل.(

املوجــودات
كما فـي 2016/03/31كما فـي 2017/03/31

املجموع املجموع

 4,769,603  5,511,782 ال�سندوق و موؤ�س�سات الإ�سدار

 1,459,432  1,378,008 الودائع لدى امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 

 -    0 املركز الرئي�سي, املوؤ�س�سة الأم, امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية ال�سقيقة والتابعة

 335,433  310,280 قرو�ض للم�سارف واملوؤ�س�سات املالية واتفاقيات اإعادة بيع

 52,887  62,888 اأ�سول مالية معطاة ك�سمانة 

 5,016  855 اأدوات مالية م�ستقة

 )FVTPL(64,141  70,391 اأ�سهم وح�س�ض بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح واخل�سائر 

)FVTPL( اأدوات دين وموجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة مقابل ح�سـاب

الأرباح  واخل�سائر
 1,379,893  1,303,569 

 )FVTPL( نفة بالقيمة العادلة مقابل منها: �سايف الت�سليفات والقرو�ض امل�سّ

ح�ساب الأرباح واخل�سائر
   -    - 

 6,440,509  7,171,211  �سايف الت�سليفات والقرو�ض للزبائن بالكلفة املطفاأة  )1(

 83,982  85,158 �سايف الت�سليفات والقرو�ض للجهات املقربة بالكلفة املطفاأة

 246,141  294,797 املدينون مبوجب قبولت

اأ�سهم وح�س�ض بالقيمة العادلة مقابل عنا�سر الدخل ال�سامل الآخر 

)FVTOCI( 6,278  6,811 

 8,899,647  8,801,830 اأدوات دين بالكلفة املطفاأة 

 39,773  35,447 ح�س�ض وم�ساهمات يف ال�سركات التابعة والزميلة

 27,432  24,768 اأ�سول ماأخوذة اإ�ستيفاء لديون

 215,833  220,254 اأ�سول ثابتة  ماّدية

 10,441  11,170 اأ�سول ثابتة غري ماّدية

 -    -   اأ�سول غري متداولة بر�سم البيع

 64,223  49,619 موجودات اأخرى

ال�سهرة
 88,446  88,666 

 24,113,539  25,503,075 جمموع املوجودات

)القيم مباليني ل.ل.(

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
كما فـي 2016/03/31كما فـي 2017/03/31

املجموعاملجموع

 726,919  573,140 موؤ�س�سات الإ�سدار

 1,410,257  1,596,066 امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية واتفاقيات اإعادة �سراء

 -    -   املركز الرئي�سي, املوؤ�س�سة الأم, امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية ال�سقيقة والتابعة.

 5,671  8,569 اأ�سول مالية ماأخوذة ك�سمانة

 310  348 اأدوات مالية م�ستقة

 -    -   مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح واخل�سائر

 -    -   منها: الودائع بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح واخل�سائر

 17,861,220  18,435,559 الودائع وح�سابات الزبائن الدائنة بالكلفة املطفاأة

 370,503  431,257 ودائع وح�سابات اجلهات املقربة بالكلفة املطفاأة

 650  575 مطلوبات متمثلة باأوراق م�سرفية اأو مالية

 246,141  294,797 تعهدات مبوجب قبولت

 335,123  563,073 مطلوبات اأخرى

 32,660  42,941 موؤونات ملواجهة الأخطار و الأعباء

 -    -ديون مروؤو�سة وما مياثلها

 -    -   مطلوبات غري متداولة بر�سم البيع 

 20,989,454  21,946,325 جمموع املطلوبات

)1( بعد تنزيل من الت�سليفات و القرو�ض موؤونات خا�سة مببلغ  مليار 83 ل.ل  و40 مليار ل.ل. كما يف 2017/03/31 و 2016/03/31 على التوايل  كما تنزيل موؤونات اجمالية 

)Collective( مببلغ 54 مليار ل.ل. و٩3 مليار ل.ل. كما يف 2017/03/31 و 2016/03/31 على التوايل. 

)القيم مباليني ل.ل.(

خارج امليزانية
كما فـي 2016/03/31كما فـي 2017/03/31

املجموع املجموع

 744,532  785,556 تعهدات متويل

 654,808  624,055 تعهدات معطاة للم�سارف واملوؤ�س�سات املالية

 89,724  161,501 تعهدات م�ستلمة من امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية

 -   تعهدات للزبائن

 18,074,518  18,615,575 تعهدات �ضمان

 102,221  142,621 تكفل وكفالت و�سمانات اأخرى معطاة للم�سارف واملوؤ�س�سات املالية

 -    -   منها : اأدوات امل�ستقات الئتمانية

 -    -   تكفل وكفالت و�سمانات اأخرى م�ستلمة من امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية

 -    -   منها : اأدوات امل�ستقات الئتمانية

 1,361,961  1,264,977 تكفل وكفالت و�سمانات معطاة للزبائن

 16,610,336  17,207,977 تكفل وكفالت و�سمانات م�ستلمة من الزبائن

 202,330  284,142 تعهدات على �ضندات مالية

 202,330  284,142 �سندات مالية لال�ستالم

 167,451  180,780 منها : قيم مباعة مع حق اإعادة ال�سراء اأو ال�سرتداد

 -    -   �سندات مالية للت�سليم

 -    -   منها : قيم م�سرتاة مع حق اإعادة البيع اأو ال�سرتداد

 )611( )1,803(عمليات بالعمالت الأجنبية

 1,072,194  812,838 عمالت اأجنبية لال�ستالم

 )1,072,805( )814,641(عمالت اأجنبية للت�سليم

 27,584  109,741 تعهدات على الأدوات املالية لأجل

 -    -   تعهدات اأخرى

 -    -   الأدوات واملنتجات املالية املرتبطة مبوؤ�سرات وم�ستقات مالية

 465,248  452,055 موجودات ح�ضابات الئتمان

 465,248  452,055 خا�سعة لتعليمات حمددة

 -    -    خا�سعة لتوظيفات اإ�ستن�سابية

 340,418  361,354 موجودات ح�ضابات اإدارة الأموال

 1,286,555  1,411,078 هيئات ال�ضتثمار اجلماعي

 -    -   تعهدات م�ضكوك بتنفيذها

 53,499  50,807 ديون الزبائن الرديئة املنقولة للذكر اإىل خارج امليزانية

)القيم مباليني ل.ل.(

2017/03/312016/03/31بيان الدخل املجّمع غري املدقق

 275,753  297,427 الفوائد والإيرادات امل�سابهة

 )187,254( )193,853(الفوائد والأعباء امل�سابهة

 88,499  103,574 �ضايف الإيرادات من الفوائد

 33,462  36,521 الإيرادات من العمولت

 )4,820( )5,379(الأعباء من العمولت

 28,642  31,142 �ضايف الإيرادات من العمولت

�سايف اأرباح /خ�سائر عمليات الأدوات املالية امل�سنفة 

بالقيمة العادلة مقابل ح�ساب الأرباح واخل�سائر
 29,363  29,294 

 21,496  24,888 منها: �سايف اإيرادات/اأعباء فوائد

 4,253  -   �سايف اأرباح/خ�سائر ال�ستثمارات املالية

 215  1,672 اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

 150,903  165,751 جمموع الإيرادات الت�ضغيلية

 )2,977( )798(خ�سائر الئتمان 

نفة بالكلفة املطفاأة  -    -   منها: خ�سائر الإئتمان العائدة لأدوات الدين امل�سّ

 -    -   موؤونات تدين قيمة الأدوات وال�ستثمارات املالية الأخرى

 147,926  164,953 �ضايف الإيرادات الت�ضغيلية

 )42,487( )43,845(اأعباء امل�ستخدمني وملحقاتها 

 )25,392( )28,913(م�سارف ادارية واأعباء ت�سغيلية اأخرى

 )4,577( )4,745(خم�س�سات ا�ستهالكات وموؤونات الأ�سول الثابتة املادية

 -    -   اإطفاء الأ�سول الثابتة غري املادية

 -    -   خم�س�سات تدين قيمة ال�سهرة

 )72,456( )77,503(جمموع الأعباء الت�سغيلية

 75,470  87,450 الأرباح الت�ضغيلية

 821 150ح�ستنا يف نتائج موؤ�س�سات مرتبطة وفقًا للحقوق ال�سافية

 -    -   �سايف اأرباح اأو )خ�سائر( بيع اأو ا�ستبعاد املوجودات الأخرى

 76,291  87,600 النتائج قبل ال�ضريبة

 )10,298( )11,861(ال�سريبة على الأرباح

 65,993  75,739 النتيجة بعد ال�ضريبة من الن�ضاطات العادية

 -    -   النتيجة بعد ال�ضريبة للن�ضاطات املتوقفة اأو قيد الت�ضفية

 65,993  75,739 النتائج ال�ضافية

 18,605  21,477 النتائج ال�ضافية-ح�ضة الأقلية

 47,388  54,262 النتائج ال�ضافية – ح�ضة املجموعة

 2,503  2,728 ح�سة ال�سهم العادي من الأرباح )باللريات اللبنانية(

 2,503  2,728 ح�سة ال�سهم العادي املخف�سة من الأرباح  )باللريات اللبنانية(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة

ال�سيد �سليم ج. �سفري - رئي�ض جمل�ض الإدارة املدير العام 

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

ال�سيد فواز ه. نابل�سي - ع�سو, نائب املدير العام 

ال�سيد اأنطوان ع. عبد امل�سيح - ع�سو  

معايل الأ�ستاذ اأنور اخلليل - ع�سو

ال�سيد را�سد بن �سعد الرا�سد - ع�سو  

بنك الإمارات  - ع�سو )ممثاًل بال�سيدة لبنى قا�سم( 

ال�سيد انطوان واكيم - ع�سو  

ال�سيد كريكور �ساديكيان - ع�سو

ال�سيد روبري �سر�سق - ع�سو

ال�سيد رمزي �سليبا - ع�سو

موؤ�سرات النمو

مدققا احل�سابات

   Deloitte & Touche and DFK Fiduciaire du Moyen Orient 

عنوان املركز الرئي�سي  

�سارع فو�ض, و�سط بريوت التجاري- بناية بنك بريوت  

تلفون: ٩72٩72 - ٩61-1   

64 فرعاً عاماًل يف لبنان  

م�سرف مملوك بالكامل يف بريطانيا

  Bank of Beirut (UK) LTD

لندن - اإنكلرتا تلفون: 74٩38342/6 20 44  

Bank of Beirut (UK) LTD فرع يف اأملانيا للم�سرف التابع

  Bank of Beirut (Frankfurt) LTD

فرع عامل يف قرب�ض  

  Bank of Beirut Cyprus Branch

ليما�سول, تلفون: 814202/4/5/6/7/8 25 357 

5 فروع عاملة يف �سلطنة عمان  

  Bank of Beirut Oman Branch

م�سقط, تلفون: 246٩62٩4-246٩6281-246٩726٩ ٩68  

م�سرف تابع يف ا�سرتاليا )16 فرع(

  

  Bank of Sydney LTD

  Level 4, 219-223 Castlereagh Street Sydney NSW 2000
مكتب متثيل يف الإمارات العربية املتحدة  

دبي, تلفون: 3041٩81/2/3  1 ٩71  

مكتب متثيل يف نيجرييا  

لغو�ض, تلفون:  7٩03660 1 234  

مكتب متثيل يف غانا  

اأكرا, تلفون: 813651/653  302 233

  

مركز خدمة الزبائن على مدار ال�ساعة:  1262
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بيان الدخل املجّمع غري املدقق للفرتة املنتهية

 يف 31 اآذار 2017


