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 البيانات المالية المجّمعة
كما في ٣١ آذار ٢٠٢٢

   بيان المركز المالي المجّمع
   كما في ٣١ آذار ٢٠٢٢

   الموجودات
٣١ آذار ٢٠٢٢   (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

غير مدققة
٣١ كانون ا�ول ٢٠٢١

غير مدققة

 ١٥,٥٩١,٤٤٠   ١٥,٥٢٩,٠٣٨ الصندوق ومؤسسات ا�صدار 
 ١,٢١٣,٨٩٨   ١,٠٩٧,٢٤٠ المصارف والمؤسسات المالية 
 ٢٨٧,٩٧٣   ٣٧٢,٦٢٠ قروض للمصارف والمؤسسات المالية وإتفاقيات إعادة بيع 

 ٦٣٢   ٦٦٨ أدوات مالية مشتقة 
 ٢٤٤,١١٣   ٢٤٩,٦٨٩ أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب ا�رباح والخسائر 

 ٢,٨١٦,٦٠٥   ٢,٦٨٩,٩٢٦ صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة 
 ١٠,٨٤٧   ١٢,٤٢٤ صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة 
 ٤٨,١١٩   ٤٠,٣٩٤ المدينون بموجب قبوالت 

 ٤,٧٧٧,٣١٦  ٤,٧٤٦,٣١٨ أدوات مالية مصنفة بالكلفة المطفأة 
 ١٦٠,٢٩٧   ١٦٢,٦٩٤ أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى 
 ٢٩٩,١٢١   ٢٩٦,٦٦٧ أصول ثابتة مادية 

 ١٦,٥٨١   ١٥,٨٣٩ أصول ثابتة غير مادية 
 ٧٤,٠٥٠   ٦١,٩٩٤ أصول مأخوذة استيفاء لديون 

  ٤٤٦,٨٢١   ٤٦٥,٦٥٣ موجودات أخرى 
  ٢٥,٩٨٧,٨١٣    ٢٥,٧٤١,١٦٤ مجموع الموجودات 
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   المطلوبات وحقوق المساهمين
    (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

  حقوق مساهمي المؤسسة ا�م
٣١ كانون ا�ول ٢٠٢١    (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

غير مدققة
٣١ آذار ٢٠٢٢

غير مدققة

 المطلوبات  
مؤسسات ا�صدار  ١,٤٤٧,٥١٨   ١,٤٥٥,٧٢٠ 
المصارف والمؤسسات المالية  ١,٠٣٠,٨١٦   ١,١٣٣,٠٥٢ 

أدوات مالية مشتقة  ٩٩٥   ١,١٩٨ 
الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة  ١٩,٦٣٨,٥٤٩   ١٩,٧٧٠,٠٣٠ 

ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة  ١١٦,٦٠٢   ١٢١,١٩٤ 
تعهدات بموجب قبوالت  ٤٠,٦٧٨   ٤٨,٤٠٢ 

مطلوبات أخرى  ٣٣٦,٨٤٦  ٢٧٦,٧٠٩ 
مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  ٣٧١,٨٩٢   ٣٥٦,٣٢٤ 
ديون مرؤوسة وما يماثلها  ١٦٠,٥٥٦   ١٥٩,٠٦٩ 

مجموع المطلوبات  ٢٣,١٤٤,٤٥٢  ٢٣,٣٢١,٦٩٨ 
 

االلرأسمال – أسهم عادية  ٦٨٤,٢٧٣   ٦٨٤,٢٧٣ 
المقـدمات النقديـة المخصـصة لرأس المال  ٤٠٧,٠٢٥   ٤٠٧,٠٢٥ 

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 

إحتياطيات غير قابلة للتوزيع (قانونية وإلزامية)  ١,٠٢٤,٢٤٣   ١,٠٢٥,٧٢٦ 
إحتياطيات حرة قابلة للتوزيع  ٩٦,٧٢٢   ٩٦,٧٢٢ 
ا�دوات الرأسمالية المعاد شراؤها  (٨,٥٢٤)  (٨,٥٢٤)

خسائر مدورة  (٣٠١,٥١٥)  (٢٧٦,٩٢٨)
فائض إعادة تقييم العقارات  ٥,٦٨٩   ٥,٦٨٩ 

التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة
العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (١٥,٣٧٤)  (١٦,٠٧٩)

نتائج الدورة المالية  (٦٦,٠٣٥)  (٢٤,٥٨٧)
إحتياطي تحويل العمالت ا�جنبية  (٦٨,٧٧٢)  (٦٥,٧٨٧)

 ٢,٥٨٢,٦٦٩  ٢,٦٥٢,٤٦٧  
حّصة حقوق ا�قلية  ١٤,٠٤٣   ١٣,٦٤٨ 

مجموع حقوق المساهمين  ٢,٥٩٦,٧١٢  ٢,٦٦٦,١١٥ 
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  ٢٥,٧٤١,١٦٤   ٢٥,٩٨٧,٨١٣ 
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٣١ آذار ٢٠٢٢
غير مدققة

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢١
غير مدققة
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المجموع زبائن  مصارف  ٣١ آذار ٢٠٢٢ (غير مدققة) 
كفاالت ومطلوبات محتملة 

كفاالت مالية  -     ١١,٣٨٧   ١١,٣٨٧ 
كفاالت أخرى  ١٣,٠٢٧   ٣٨٥,٥٦٢   ٣٩٨,٥٨٩ 

    ١٣,٠٢٧   ٣٩٦,٩٤٩   ٤٠٩,٩٧٦  
إرتباطات     
إعتمادات مستندية  ٣٧,٥٩٧   ١٤٠,٠١٣   ١٧٧,٦١٠ 
تعهدات تسليف للزبائن  -     ٥٠٧,٩٢٤  ٥٠٧,٩٢٤

٣٧,٥٩٧   ٦٤٧,٩٣٧  ٦٨٥,٥٣٤  
     

المجموع  زبائن  مصارف  ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢١ (غير مدققة) 
كفاالت ومطلوبات محتملة  

كفاالت مالية  -     ٨,٧٥٧   ٨,٧٥٧ 
كفاالت أخرى  ١٧,٦٣٥   ٣٩٩,٥٧٧   ٤١٧,٢١٢ 

  ١٧,٦٣٥   ٤٠٨,٣٣٤   ٤٢٥,٩٦٩  
إرتباطات    

إعتمادات مستندية  ٣٤,٥١٢   ٢٣٢,٦٧٧   ٢٦٧,١٨٩ 
تعهدات تسليف للزبائن  -     ٤٦٢,١٣٢   ٤٦٢,١٣٢ 
 ٣٤,٥١٢   ٦٩٤,٨٠٩   ٧٢٩,٣٢١  

  بيان المركز المالي المجّمع 
    كما في ٣١ آذار ٢٠٢٢ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)
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كما في ٣١ آذار ٢٠٢٢
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الفوائد وا�يرادات المشابهة  ٣٩٨,٧٧٢   ٤٥٣,٨٦٣ 
   تنزيل: الضريبة على الفوائد  (٣٤,٩١١)  (٣٧,٩١٤)
الفوائد وا�يرادات المشابهة (بعد تنزيل الضريبة على الفوائد)  ٣٦٣,٨٦١   ٤١٥,٩٤٩ 

الفوائد وا�عباء المشابهة  (٨٥,٢٥٧)  (١٤٧,٩٢٩)
صافي ا�يرادات من الفوائد  ٢٧٨,٦٠٤   ٢٦٨,٠٢٠ 
ا�يرادات من العموالت  ٣٣,٦٥٧  ٢٧,١٥٥ 
ا�عباء من العموالت  (٩٩,٠٥١)  (٢,٢٣٥)
صافي ا�يرادات / (ا�عباء) من العموالت  (٦٥,٣٩٤)  ٢٤,٩٢٠ 

صافي خسائر ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
 مقابل حساب ا�رباح والخسائر  (١٢١,٤٢٠)  (١٠,٠٢٢)

منها: صافي إيرادات الفوائد  ٢٥   ٢٥ 
خسائر متاجرة أخرى  (١٣,١٥٤)  (١٢,٢٥٥)

صافي أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
 مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٢   ٢ 

صافي خسائر ا�دوات المالية المصنفة بالكلفة المطفأة  -     (٢٢)
إيرادات تشغيلية اخرى  ٢,٩١٦  ٦,٦٠٣ 

مجموع ا�يرادات التشغيلية  ٨١,٥٥٤  ٢٧٧,٢٤٦ 
صافي خسائر االئتمان   (١٠,١٢٨)  (١٥٨,٩٧٩)
صافي ا�يرادات التشغيلية  ٧١,٤٢٦  ١١٨,٢٦٧ 
أعباء المستخدمين  (٤٠,٢٩٣)  (٤٤,٣١٩)
مخصصات استهالكات وإطفاء ومؤونات ا�صول الثابتة المادية وغير المادية  (٦,٠٠٣)  (٦,٠٣٨)

أعباء تشغيلية أخرى  (٦٦,٣٣٥)  (٢٨,٦٦٥)
مجموع ا�عباء التشغيلية  (١١٢,٦٣١)  (٧٩,٠٢٢)
(الخسائر) / ا�رباح التشغيلية  (٤١,٢٠٥)  ٣٩,٢٤٥ 
مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  (١٧,٨٥٩)  (٣,٢٦٨)

أرباح ناتجة عن استبعاد أصول ثابتة مادية  ٥٦٩   ٢٢٨ 
النتائج قبل الضريبة  (٥٨,٤٩٥)  ٣٦,٢٠٥ 

الضريبة على ا�رباح  (٧,١٤٧)  (٣٤,٨٧٤)
النتائج الصافية  (٦٥,٦٤٢)  ١,٣٣١ 

(خسارة) / ربح الفترة العائدة إلى:  
- مساهمي المؤسسة ا�م  (٦٦,٠٣٥)  ٢٣٥ 
- حقوق ا�قلية  ٣٩٣   ١,٠٩٦ 
 (٦٥,٦٤٢)  ١,٣٣١  

  بيان الدخل المجّمع  
٣١ آذار ٢٠٢٢   للسنة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٢ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

غير مدققة
٣١ آذار ٢٠٢١

غير مدققة
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٣١ آذار ٢٠٢٢
غير مدققة

٣١ آذار ٢٠٢١
غير مدققة

خسارة السنة  (٦٥,٦٤٢)  ١,٣٣١ 
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  (١,٣٨١)  (٧٠٤)
تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٢٤٩   ٤٦٥ 

(٢٣٩)  (١,١٣٢)  
فروقات تحويل العمالت ا�جنبية  (٣,٠٨٩)  ٥,٨٣٥ 

صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى القابلة للتحويل
  إلى بيان الدخل في فترات الحقة  (٤,٢٢١)  ٥,٥٩٦ 

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

صافي أرباح غير محققة على أسهم وحصص مصنفة بالقيمة العادلة
 مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٢,٢١٤   ٣,٠٩٦ 
تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (٣٧٦)  (٣٧٦)
 ١,٨٣٨   ٢,٧٢٠  

صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى غيرالقابلة للتحويل
  إلى بيان الدخل في فترات الحقة  ١,٨٣٨   ٢,٧٢٠ 

مجموع عناصر الدخل الشامل للفترة بعد الضريبة  (٢,٣٨٣)  ٨,٣١٦ 
إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد الضريبة  (٦٨,٠٢٥)  ٩,٦٤٧ 

(خسارة) / ربح الفترة العائدة إلى:  
- مساهمي المؤسسة ا�م  (٦٨,٠٤٦)  ٩,٦٠٨ 

- حقوق ا�قلية  ٢١   ٤٠ 
 (٦٨,٠٢٥)  ٩,٦٤٧  

  بيان الدخل الشامل المجّمع 
    للسنة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٢ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

 رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل. 
ا�موال الخاصة ٢,٧٥٧,٢٧٥,٧٤٣,٠٠٠ 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 ٢٠٢٢


