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 البيانات المالية المجّمعة
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   بيان المركز المالي المجّمع
   كما في ٣١ آذار ٢٠٢١

   الموجودات (غير مدققة)
   (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

الموجودات  
الصندوق ومؤسسات ا�صدار  ١٥,٣٥٥,٦٧٤   ١٥,٤٢٧,٨٥١ 

المصارف والمؤسسات المالية  ١,٥٢٧,٠١٥   ١,٧٣٢,٩٤١ 
قروض للمصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة بيع  ١٣٤,٨٦١   ١٩٩,٦٦٠ 

أدوات مالية مشتقة  ٧٢٢   ٣,١٠٩ 
أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب ا�رباح والخسائر  ٥٩,٩٢١   ٦٦,٢٣٩ 

صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة  ٣,٥١٢,٤٠٠   ٣,٩٣٢,٠٩٠ 
صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة  ٩,٤٩٧   ١١,٣٢٧ 
المدينون بموجب قبوالت  ٤٨,٠٨٠   ٢٨,٢١٩ 

أدوات مالية مصنفة بالكلفة المطفأة  ٥,٧٠٧,٣٦١   ٥,٨٧٦,٨٦٥ 
أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ١٦٠,١٤٨   ١٦٠,١٦٢ 
أصول ثابتة مادية  ٣٢٤,٣٢١   ٣١٠,٠٦٥ 
أصول ثابتة غير مادية  ١٥,٧٢٩   ١٨,٧٤٠ 

أصول مأخوذة استيفاء لديون  ٧٥,٠٢٠   ٧٣,٩٠٥ 
موجودات أخرى  ®¯¬,®®¬   ٥٠٧,٩١٢ 

 ٢٨,٣٤٩,٠٨٥   ��,���,مجموع الموجودات  ��
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   المطلوبات وحقوق المساهمين (غير مدققة)
   (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

  حقوق مساهمي المؤسسة ا�م (غير مدققة)
   (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

 المطلوبات  
مؤسسات ا�صدار  ١,٤٨٧,٧٧٠   ١,٤٩٤,٠٧٢ 
المصارف والمؤسسات المالية  ٩٦٦,٢٧٩   ١,٠٤١,٤٤٤ 

أدوات مالية مشتقة  ١,٤٣١   ٢,٩٥٨ 
الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة  ٢١,٤٥٨,٨٩٢   ٢٢,٠٩٣,١٦٩ 

ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة  ٣٩٣,٥٥٣   ٤٠٢,١٣٢ 
مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية  -     ٩,٥٣٤ 
تعهدات بموجب قبوالت  ٤٨,٠٨٠   ٢٨,٥٠٣ 

مطلوبات أخرى  ٦٤٢,٦٠١   ٢٥٦,٢٤٢ 
مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  ٢٤٣,٠٣٤   ٢٣٦,١٨٣ 
ديون مرؤوسة وما يماثلها  ١٣٢,٢٤١   ٤١٩,٧٣٦ 

مجموع المطلوبات  ٢٥,٣٧٣,٨٨١   ٢٥,٩٨٣,٩٧٣   

 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)  ١,٠٢٦,٧١٥   ١,٠٣٢,٣٢٧ 
احتياطيات حرة قابلة للتوزيع  ١٠٤,٩٦٨   ٩٢,١١٧ 

ا�دوات الرأسمالية المعاد شراؤها  (٨,٦٥٧)  (٨,٦٨٥)
(خسائر) أرباح مدورة  (١٥٧,٣١٥)  (٧٣,٨٥٨)

فائض إعادة تقييم العقارات  ٥,٦٨٩   ٥,٦٨٩ 
التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة

  العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (٨٦,٥١٤)  (٨٨,٩٩٥)
نتائج الدورة المالية  ٢٣٥   (٥٨,٠٥٣)
احتياطي تحويل العمالت ا�جنبية  (٥٦,٢٥٤)  (٦٢,٠٨٩)

 ٢,٣٣٨,٠٧٧   ٢,٣٤٧,٦٦٣  
حّصة حقوق ا�قلية  ١٨,٥٤٠   ١٧,٤٤٩ 

مجموع حقوق المساهمين  ٢,٣٥٦,٦١٧    ٢,٣٦٥,١١٢ 
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  ٢٧,٧٣٠,٤٩٨    ٢٨,٣٤٩,٠٨٥ 

٣١ كانون ا�ول ٣١٢٠٢٠ آذار ٢٠٢١

٣١ كانون ا�ول ٣١٢٠٢٠ آذار ٢٠٢١



 رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل. 
ا�موال الخاصة ٢,٤٨٨,٨٥٨,٣٧٥,٢١٥ ل.ل. |  ا�شرفية، جادة الياس سركيس، 

تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)، ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان

 البيانات المالية المجّمعة
كما في ٣١ آذار ٢٠٢١

www.byblosbank.com.lb | (٠١) تلفون ٣٣٥٢٠٠ (٠١) | فاكس ٣٣٩٤٣٦

المجموع زبائن  مصارف   غير مدققة - ٣١ آذار ٢٠٢١ 
كفاالت ومطلوبات محتملة 

  ٥٧٫٦٢٧  ٥٧٫٦٢٧     - كفاالت مالية 
  ٤٨٩,٤٦٦  ٤٦٥,٢٨٤  ٢٤,١٨٢ كفاالت أخرى 
 ٥٤٧,٠٩٣   ٥٢٢,٩١١  ٢٤,١٨٢  

ارتباطات  
 ١٢٢,٥٠١   ٨٥,٩١٨   ٣٦,٥٨٣ اعتمادات عتمادات مستندية 

 ٦٠٥,٩٠٨   ٦٠٥,٩٠٨     - تعهدات تسليف للزبائن 
 ٧٢٨,٤٠٩   ٦٩١,٨٢٦    ٣٦,٥٨٣  

 
المجموع  زبائن  مصارف  غير مدققة - ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠ 

كفاالت ومطلوبات محتملة  
  ٦٦,٣٩٥   ٦٦,٣٩٥     - كفاالت مالية 
  ٥٢٤,٠٦٥   ٤١٩,٥٥٧   ١٠٤,٥٠٨ كفاالت أخرى 
 ٥٩٠,٤٦٠   ٤٨٥,٩٥٢   ١٠٤,٥٠٨  

إرتباطات    
 ١٠٥,٢٨٣   ٨٢,٣٠٦   ٢٢,٩٧٧ اعتمادات مستندية 
 ٧٥٠,٣٦٠   ٧٥٠,٣٦٠     - تعهدات تسليف للزبائن 

 ٨٥٥,٦٤٣   ٨٣٢,٦٦٦   ٢٢,٩٧٧  

  بيان المركز المالي المجّمع
   كما في ٣١ آذار ٢٠٢١ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)
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  بيان المركز المالي المجمع 
 ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٨ ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩   كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٩ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)
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 البيانات المالية المجّمعة
كما في ٣١ آذار ٢٠٢١ 

  بيان الدخل المجّمع (غير مدققة)
٣١ آذار ٣١٢٠٢٠ آذار ٢٠٢١   للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢١ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

الفوائد وا�يرادات المشابهة  ٤٥٣,٨٦٣   ٥٨٩,٤٤٢ 
تنزيل: الضريبة على الفوائد  (٣٧,٩١٤)  (٤٣,٦٥٨)
الفوائد وا�يرادات المشابهة (بعد تنزيل الضريبة على الفوائد)  ٤١٥,٩٤٩   ٥٤٥,٧٨٤

الفوائد وا�عباء المشابهة  (١٤٧,٩٢٩)  (٣٩٢,٠٩٦) 
صافي ا�يرادات من الفوائد  ٢٦٨,٠٢٠   ١٥٣,٦٨٨ 

ا�يرادات من العموالت  ٢٧,١٥٥   ٣٤,٨٣٣ 
ا�عباء من العموالت  (٢,٢٣٥)  (٢,٧٠٥)

صافي ا�يرادات من العموالت  ٢٤,٩٢٠   ٣٢,١٢٨ 
صافي خسائر ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة

  مقابل حساب ا�رباح والخسائر  (١٠,٠٢٢)  (١١,٩٢٦)
منها: صافي إيرادات الفوائد  ٢٥   ١,٦٩٧ 

خسائر متاجرة أخرى  (١٢,٢٥٥)  -   
صافي أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة

  مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٢   ١,٤٧١ 
صافي خسائر ا�دوات المالية المصنفة بالكلفة المطفأة  (٢٢)  (٤,٦٧٦)

ايرادات تشغيلية اخرى  ٦,٦٠٣   ٥,٩٤٠ 
مجموع ا�يرادات التشغيلية  ٢٧٧,٢٤٦   ١٧٦,٦٢٥ 

صافي خسائر االئتمان   (١٥٨,٩٧٩)  (٥٠,١٠٩)
صافي ا�يرادات التشغيلية  ١١٨,٢٦٧    ١٢٦,٥١٦ 
أعباء المستخدمين  (٤٤,٣١٩)  (٤٦,٧٨٦)
مخصصات استهالكات وإطفاء ومؤونات ا�صول الثابتة المادية وغير المادية  (٦,٠٣٨)  (٦,٧٨٧)

أعباء تشغيلية أخرى  (٢٨,٦٦٥)  (٢٥,٢٧٧)
مجموع ا�عباء التشغيلية  (٧٩,٠٢٢)  (٧٨,٨٥٠)
ا�رباح التشغيلية  ٣٩,٢٤٥    ٤٧,٦٦٧ 
مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  (٣,٢٦٨)  (٤,٤٦٣)

أرباح ناتجة عن استبعاد أصول ثابتة مادية  ٢٢٨   ٧١٥ 
النتائج قبل الضريبة  ٣٦,٢٠٥   ٤٣,٩١٨ 
الضريبة على ا�رباح  (٣٤,٨٧٤)  (٣١,٩٢٢) 
النتائج الصافية  ١,٣٣١    ١١,٩٩٦ 

ربح الفترة العائدة الى:  
- مساهمي المؤسسة ا�م  ٢٣٥   ١٠,٢٤٥ 
- حقوق ا�قلية  ١,٠٩٦   ١,٧٥١ 

 ١,٣٣١   ١١,٩٩٦  
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  بيان الدخل الشامل المجّمع (غير مدققة)
   للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢١ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

ربح الفترة من ا�نشطة التشغيلية  ١,٣٣١   ١١,٩٩٦ 
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  (٧٠٤)  (٣١,٦١٤)
تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٤٦٥   ٤,٦٧٨ 

(٢٦,٩٣٦)  (٢٣٩)  
فروقات تحويل العمالت ا�جنبية  ٥,٨٣٥   (١٣,٧٦٤)

صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى القابلة للتحويل
  إلى بيان الدخل في فترات الحقة  ٥,٥٩٦   (٤٠,٧٠٠)

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

صافي أرباح (خسائر) غير محققة على أسهم وحصص مصنفة بالقيمة
  العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٣,٠٩٦   (٤,٨٥٣)

تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (٣٧٦)  ٨٤٣ 
صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى غير القابلة للتحويل

  إلى بيان الدخل في فترات الحقة  ٢,٧٢٠   (٤,٠١٠)
مجموع عناصر الدخل الشامل ا�خرى للفترة بعد الضريبة  ٨,٣١٦   (٤٤,٧١٠)

إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد الضريبة  ٩,٦٤٧   (٣٢,٧١٤)
ربح (خسارة) الفترة المالية العائدة إلى:   

- مساهمي المؤسسة ا�م  ٩,٦٠٨   (٣٢,٠٢٤)
- حقوق ا�قلية  ٤٠   (٦٩٠)

(٣٢,٧١٤)   ٩,٦٤٧  

٣١ آذار ٣١٢٠٢٠ آذار ٢٠٢١


