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 البيانات المالية المجّمعة
كما في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠ 

   بيان المركز المالي المجّمع
   كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٩

   الموجودات
٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠   (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

غير مدققة
٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩

مدققة

الموجودات 
الصندوق ومؤسسات ا�صدار  ١٥,٤٢٧,٨٥٣   ١٤,٩٤١,٦٤٦ 
المصارف والمؤسسات المالية  ١,٧٥٩,٢٠١   ٢,٥٤٥,٢٨٨ 

قروض للمصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة بيع  ١٩٩,٦٥٨   ٣٥٦,٧١٠ 
أدوات مالية مشتقة  ٣,٣٧٧   ٧٠٣ 

أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب ا�رباح والخسائر  ٦٦,٢٣٩   ٨٣,٥٥١ 
صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة  ٣,٩٤٣,٧١٧   ٦,٧١٣,٨٢٥ 

صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة  ١٠,٧٢٩   ٢٤,٥٥٦ 
المدينون بموجب قبوالت  ٢٨,٢١٩   ١٥٤,٨٦٠ 

أدوات مالية مصنفة بالكلفة المطفأة  ٥,٨٧٦,٨٦٥   ٧,٤٢٢,٥٣٦ 
أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ١٦٠,١٦٢   ٢٤٢,٩٨٤ 
أصول ثابتة مادية  ٣٢٧,٣٧٧   ٣٣٧,٠٠٦ 

أصول ثابتة غير مادية  ١٦,٥٠٤   ١٩,٨٤٠ 
أصول مأخوذة استيفاء لديون  ٧٣,٩٠٥   ٧١,٦٨٢ 
موجودات أخرى  ٥٠٤,٨٤١   ١٢٥,٦٠٨ 

مجموع الموجودات  ٢٨,٣٩٨,٦٤٧   ٣٣,٠٤٠,٧٩٥
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   المطلوبات وحقوق المساهمين
    (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

  حقوق مساهمي المؤسسة ا�م
٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩    (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

مدققة
٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠

غير مدققة

 المطلوبات  
مؤسسات ا�صدار  ١,٤٩٤,٠٧٢   ١,٥٢٨,٧٩٦ 
المصارف والمؤسسات المالية  ١,٠٥٢,٦١٠   ١,٢٣٩,٣٩٢ 

أدوات مالية مشتقة  ٢,٩٥٨   ٩٠٨ 
الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة  ٢٢,١١٩,١٤٢   ٢٥,٩٦٨,٤٣١ 

ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة  ٣٧٧,١٦٥   ٢٢٥,٦٣٤ 
مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية  -     ٤٤١,٨٢٨ 
تعهدات بموجب قبوالت  ٢٨,٥٠٣   ١٥٥,١١٩ 
مطلوبات أخرى  ٢٨٥,٧٢٤   ٣٥٦,٨٠٠ 
مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  ٢٣٩,٣٣١   ١٨٣,٣٠٧ 

ديون مرؤوسة وما يماثلها  ٤٥١,٢٧٢   ٤٢٩,٧٩٢ 
مجموع المطلوبات  ٢٦,٠٥٠,٧٧٧   ٣٠,٥٣٠,٠٠٧ 

الرأسمال – أسهم عادية  ٦٨٤,٢٧٣   ٦٨٤,٢٧٣ 
الرأسمال – أسهم تفضيلية   ٤,٨٤٠   ٤,٨٤٠ 

عالوات إصدار ا�سهم العادية  ٢٢٩,٠١٤   ٢٢٩,٠١٤ 
عالوات إصدار ا�سهم التفضيلية  ٥٩١,٠٨٣   ٥٩١,٠٨٣ 

احتياطيات غير قابلة للتوزيع (قانونية وإلزامية)  ١,٠٣٢,٣٢٧   ١,٠٢٦,٥٦٥ 
احتياطيات حرة قابلة للتوزيع  ١٢٧,١٢٥   ١٢٤,٩٩٨ 
ا�دوات الرأسمالية المعاد شراؤها  (٨,٦٨٥)  (٨,٩٦٧)
(خسائر) أرباح مدورة  (٩٥,٥٧٥)  ٩٦,٧٢٨ 
فائض إعادة تقييم العقارات  ٥,٦٨٩   ٥,٦٨٩ 

التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة
بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (٨٨,٩٩٥)  (٣٩,٩٠٩)

نتائج الدورة المالية  (٨٠,٤٢٥)  (١٨٣,٥٥٣)
احتياطي تحويل العمالت ا�جنبية  (٧٠,٢٥٠)  (٥٢,٩١٨) 

 ٢,٣٣٠,٤٢١   ٢,٤٧٧,٨٤٣  
حّصة حقوق ا�قلية  ١٧,٤٤٩   ٣٢,٩٤٥  

مجموع حقوق المساهمين  ٢,٣٤٧,٨٧٠   ٢,٥١٠,٧٨٨  
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  ٢٨,٣٩٨,٦٤٧   ٣٣,٠٤٠,٧٩٥ 
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٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠
غير مدققة

٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩
مدققة
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المجموع زبائن  مصارف   ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠ (غير مدققة) 
كفاالت ومطلوبات محتملة 

كفاالت مالية  -     ٥٤,٧٧٣   ٥٤,٧٧٣ 
 ١٠٤,٥٠٨      ٤١٩,٨٧٨   ٥٢٤,٣٨٦ كفاالت أخرى 

  ١٠٤,٥٠٨   ٤٧٤,٦٥١   ٥٧٩,١٥٩   
إرتباطات     

  ٣٤,٢٧٩   ٨٢,٣٠٦   ١١٦,٥٨٥ اعتمادات مستندية 
 ٧٥٠,٣٦٠   ٧٥٠,٣٦٠     - تعهدات تسليف للزبائن  
 ٣٤,٢٧٩   ٨٣٢,٦٦٦   ٨٦٦,٩٤٥  

     
المجموع  زبائن  مصارف  ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩ (مدققة) 

كفاالت ومطلوبات محتملة  
كفاالت مالية  -     ١٤٧,٥٧٤   ١٤٧,٥٧٤ 
كفاالت أخرى  ١٢٥,٧١٦   ٧١٠,٨٣٥   ٨٣٦,٥٥١ 
 ١٢٥,٧١٦   ٨٥٨,٤٠٩   ٩٨٤,١٢٥  

إرتباطات    
اعتمادات مستندية  ١٠١,١٣٥   ٢٣٨,٧٧٠   ٣٣٩,٩٠٥ 
تعهدات تسليف للزبائن  -     ١,١٣٠,٦٤٥   ١,١٣٠,٦٤٥ 
 ١٠١,١٣٥   ١,٣٦٩,٤١٥   ١,٤٧٠,٥٥٠  

  بيان المركز المالي المجّمع 
    كما في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)
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 البيانات المالية المجّمعة
كما في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠ 
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الفوائد وا�يرادات المشابهة  ٢,٠٦٨,٢٠٢   ٢,٥٢٦,٧٣٥ 
   تنزيل: الضريبة على الفوائد  (١٦٤,٧٢٧)  (١٣٢,٣٩١)

الفوائد وا�يرادات المشابهة (بعد تنزيل الضريبة على الفوائد)  ١,٩٠٣,٤٧٥   ٢,٣٩٤,٣٤٤ 
الفوائد وا�عباء المشابهة  (١,٠٧٨,٧٩٨)  (٢,٠٣٢,٨١٩)

صافي ا يرادات من الفوائد  ٨٢٤,٦٧٧   ٣٦١,٥٢٥ 
ا�يرادات من العموالت  ١٣٧,٦٤١   ١٥٧,٢٠٥ 
ا�عباء من العموالت  (١٠,٣٣٢)  (١٣,١٦١)

صافي ا يرادات من العموالت  ١٢٧,٣٠٩   ١٤٤,٠٤٤ 
صافي (خسائر) أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة

مقابل حساب ا�رباح والخسائر  (٣٠,٩٥٥)  ١٧,٦٢٠ 
منها: صافي إيرادات الفوائد  ١٢٩   ١,٨٦١ 

أرباح متاجرة أخرى  ٣١٥,٠٩١   -   
صافي أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل

عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٣,٦١٦   ٢,٦٣٤ 
صافي (خسائر) أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالكلفة المطفأة  (١٤٣,٢١٧)  ١١,٦٣١ 

ايرادات تشغيلية اخرى  ١٦٤,٨٠٤   ٧٩,٧٠٠ 
مجموع ا يرادات التشغيلية  ١,٢٦١,٣٢٥   ٦١٧,١٥٤ 
صافي خسائر االئتمان   (٩٢٣,٣٦٩)  (٤٢٢,٨٩١)
صافي ا يرادات التشغيلية  ٣٣٧,٩٥٦   ١٩٤,٢٦٣ 
أعباء المستخدمين  (١٩٣,٣٠٦)  (١٨٦,٩٧٥)
مخصصات استهالكات وإطفاء ومؤونات ا�صول الثابتة المادية وغير المادية  (٢٦,٤٧٦)  (٢٧,٨٧٩)
أعباء تشغيلية أخرى  (٩٥,٨٤٨)  (١١٣,٩٨٨)

مجموع ا�عباء التشغيلية  (٣١٥,٦٣٠)  (٣٢٨,٨٤٢)
ا�رباح (الخسائر) التشغيلية  ٢٢,٣٢٦   (١٣٤,٥٧٩)

مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  (١٤,٩٧٠)  (١٣,٧٧٢)
أرباح ناتجة عن استبعاد أصول ثابتة مادية  ١,٣٨٣   ٢,٢٣٤ 

النتائج قبل الضريبة  ٨,٧٣٩   (١٤٦,١١٧)
الضريبة على ا�رباح  (١٠١,٤١١)  (٣٧,٠٦٥)

النتائج الصافية  (٩٢,٦٧٢)  (١٨٣,١٨٢)
خسارة السنة العائدة الى:  

- مساهمي المؤسسة ا�م  (٨٠,٤٢٥)  (١٨٣,٥٥٣)
- حقوق ا�قلية  (١٢,٢٤٧)  ٣٧١ 

(١٨٣,١٨٢)  (٩٢,٦٧٢)  

  بيان الدخل المجّمع  
٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠   للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

غير مدققة
 ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩

مدققة
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 البيانات المالية المجّمعة
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٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠
غير مدققة

 ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩
مدققة

خسارة السنة من ا�نشطة التشغيلية  (٩٢,٦٧٢)  (١٨٣,١٨٢)
عناصر الدخل الشامل ا�خرى: 

عناصر الدخل الشامل ا�خرى القابلة للتحويل إلى بيان الدخل في فترات الحقة:
صافي خسائر غير محققة على أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة

مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (٥١,٨٢٠)  (٣٠,٥٥٧)
تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٧,٩٦٣   ٤,١٢٩ 

(٢٦,٤٢٨)  (٤٣,٨٥٧)  
فروقات تحويل العمالت ا�جنبية  (١٩,٠٤٣)  (٢,٢٣٧)

صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى القابلة للتحويل إلى بيان الدخل
في فترات الحقة  (٦٢,٩٠٠)  (٢٨,٦٦٥) 

عناصر الدخل الشامل ا�خرى غيرالقابلة للتحويل إلى بيان الدخل
في فترات الحقة:  

صافي (خسائر) أرباح غير محققة على أسهم وحصص مصنفة بالقيمة العادلة
مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (٧,٩٤٤)  ٢٠٢ 
تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ١,٢١٨   (٢٩)
 (٦,٧٢٦)  ١٧٣  

الفروقات االكتوارية العائدة لخطة المنافع المحددة  -     ١,٨٣٩ 
صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى غيرالقابلة للتحويل إلى

بيان الدخل في فترات الحقة  (٦,٧٢٦)  ٢,٠١٢ 
مجموع عناصر الدخل الشامل ا�خرى للسنة بعد الضريبة  (٦٩,٦٢٦)  (٢٦,٦٥٣)

إجمالي الدخل الشامل للسنة بعد الضريبة  (١٦٢,٢٩٨)  (٢٠٩,٨٣٥)
خسارة السنة العائدة إلى:  

- مساهمي المؤسسة ا�م  (١٤٦,٨٠٢)  (٢٠٨,٤٥٣)
- حقوق ا�قلية  (١٥,٤٩٦)  (١,٣٨٢)

(٢٠٩,٨٣٥)  (١٦٢,٢٩٨)  

  بيان الدخل الشامل المجّمع 
    للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)


