
 البيانات المالية المجّمعة
كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢١

   بيان المركز المالي المجّمع 
   كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢١

   الموجودات
٣٠ أيلول ٢٠٢١   (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

�غير مدققة�
٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠

�مدققة�

الموجودات  
الصندوق ومؤسسات ا�صدار  ١٥,٥٩٦,٨١٩   ١٥,٤٠٥,٣٦٦ 
المصارف والمؤسسات المالية  ١,٠٩٨,٥٥٣   ١,٧٣٩,٨٢٧ 

قروض للمصارف والمؤسسات المالية وإتفاقيات إعادة بيع  ٢٢٢,٤٣٥   ١٩٩,٦٦٠ 
أدوات مالية مشتقة  ١,٣٠١   ٣,١٠٩ 

أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب ا�رباح والخسائر  ٦١,٢١١   ٦٦,٢٣٩ 
صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة  ٣,٠٥٧,٢٤٢   ٣,٩٢٦,٧٢٣ 

صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة  ١١,١١٦   ١١,٣٢٧ 
المدينون بموجب قبوالت  ٣٣,٥٥٥   ٢٨,٢١٩ 

أدوات مالية مصنفة بالكلفة المطفأة  ٥,١٠٦,٤٣٥   ٥,٨١٠,٧٢٧ 
أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ١٥٦,٣٦٨   ١٥٩,٩٤٥ 
أصول ثابتة مادية  ٣٠٦,٢١٥   ٣١٤,٥٤٤ 

أصول ثابتة غير مادية  ١٥,٩٨٨   ١٨,٧٤٠ 
أصول مأخوذة استيفاء لديون  ٧٤,٧٣٤   ٧٣,٩٠٥ 

موجودات أخرى  ٤٦٩,٧٩٧   ٤٨٨,١٩٤ 
موجودات معدة للبيع  ٢٣,٩٩٠   ٣١,٤٥٩

مجموع الموجودات  ٢٦,٢٣٥,٧٥٩   ٢٨,٢٧٧,٩٨٤ 
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   المطلوبات وحقوق المساهمين
   (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

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

 المطلوبات  
مؤسسات ا�صدار  ١,٤٦٨,٨١٣   ١,٤٩٤,٠٧٢ 
المصارف والمؤسسات المالية  ٩٤٧,٢٩٥   ١,٠٤١,٤٤٤ 

أدوات مالية مشتقة  ١,٤٩٠   ٢,٩٥٨ 
الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة  ٢٠,١٦٢,٣٥١   ٢٢,٠١٨,٧٩٠ 

ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة  ١١٤,٨٥٠   ٤٠٢,١٣٢ 
مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية  -     ٩,٥٣٤ 
تعهدات بموجب قبوالت  ٣٣,٨٣٨   ٢٨,٥٠٣ 

مطلوبات أخرى  ٢٧٨,٨٧١   ١٩٦,٨٧٦ 
مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  ٢٨٣,٩٣٥   ٢٣٦,١٨١ 
ديون مرؤوسة وما يماثلها  ١٥٦,٦٢٤   ٤٢٠,٩٤٢ 

مطلوبات معدة للبيع  ٣٣,٢٩٣   ٧٥,٣٢٣   
مجموع المطلوبات  ٢٣,٤٨١,٣٦٠   ٢٥,٩٢٦,٧٥٥ 

الرأسمال – أسهم عادية  ٦٨٤,٢٧٣   ٦٨٤,٢٧٣ 
المقـدمات النقديـة المخصـصة لرأس المال  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)  ١,٠١٨,٣٩٥   ١,٠٣٣,١٢٨ 
إحتياطيات حرة قابلة للتوزيع  ٩٦,٧٢٢   ٩٦,٧٢٢ 
ا�دوات الرأسمالية المعاد شراؤها  (٨,٦٠٢)  (٨,٦٨٥)
خسائر مدورة  (٢١٩,٤٤٩)  (٧٩,٢٥٦)

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

 مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (١٧,٢١٠)  (٢١,١٩٢)
نتائج الدورة المالية  (٦,١٧٨)  (١٣٩,٧٣٩)

إحتياطي تحويل العمالت ا�جنبية  (٤٨,٧٩٠)  (٦٢,٠٩٧)
 ٢,٧٣٦,٨١٢   ٢,٣٣٣,٧٨٠  

حّصة حقوق ا�قلية  ١٧,٥٨٧   ١٧,٤٤٩ 
مجموع حقوق المساهمين          ٢,٧٥٤,٣٩٩             ٢,٣٥١,٢٢٩ 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين          ٢٦,٢٣٥,٧٥٩           ٢٨,٢٧٧,٩٨٤ 

٣٠ أيلول ٢٠٢١
�غير مدققة�

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠
�مدققة�

٣٠ أيلول ٢٠٢١
�غير مدققة�

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٠
�مدققة�

 البيانات المالية المجّمعة
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٣٠ أيلول ٢٠٢١ �غير مدققة�  مصارف  زبائن  المجموع
كفاالت ومطلوبات محتملة 

كفاالت مالية  -     ٢٥,٣٩٣   ٢٥,٣٩٣ 
كفاالت أخرى  ٢٠,٦٠٩   ٤٠٨,٦٩٢   ٤٢٩,٣٠١  

   ٢٠,٦٠٩   ٤٣٤,٠٨٥   ٤٥٤,٦٩٤   
ارتباطات  

إعتمادات مستندية  ٣٤,٦٧٦   ١١١,٦٤٢   ١٤٦,٣١٨ 
تعهدات تسليف للزبائن  -     ٥٧٧,٣١٢   ٥٧٧,٣١٢    
  ٣٤,٦٧٦   ٦٨٨,٩٥٤   ٧٢٣,٦٣٠   

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

كفاالت ومطلوبات محتملة  
كفاالت مالية  -     ٦٤,١٣٤   ٦٤,١٣٤ 

كفاالت أخرى  ١٠٣,٩٣٠   ٤١٨,٢٩٨   ٥٢٢,٢٢٨    
  ١٠٣,٩٣٠   ٤٨٢,٤٣٢   ٥٨٦,٣٦٢     

إرتباطات    
إعتمادات مستندية  ٢٢,٩٥٢   ٨٢,٣٠٦   ١٠٥,٢٥٨ 
تعهدات تسليف للزبائن  -     ٧٥٠,٣٦٠   ٧٥٠,٣٦٠  

     ٢٢,٩٥٢   ٨٣٢,٦٦٦   ٨٥٥,٦١٨     

  بيان المركز المالي المجّمع  
   كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢١ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

 البيانات المالية المجّمعة
كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢١
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٣٠ أيلول ٢٠٢١
�غير مدققة)

٣٠ أيلول ٢٠٢٠
�غير مدققة)

  بيان الدخل المجمع  
   للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢١ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

 البيانات المالية المجّمعة
كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢١

الفوائد وا�يرادات المشابهة  ١,٣٠٦,٤٥١   ١,٥٨٩,٧٩٣ 
   تنزيل: الضريبة على الفوائد  (١١١,١٥٤)  (١٢٤,٧٦٨)
الفوائد وا�يرادات المشابهة (بعد تنزيل الضريبة على الفوائد)  ١,١٩٥,٢٩٧   ١,٤٦٥,٠٢٥ 

الفوائد وا�عباء المشابهة  (٣٧٨,٩٠٨)  (٨٩٩,٦٥٣)
صافي ا يرادات من الفوائد  ٨١٦,٣٨٩   ٥٦٥,٣٧٢ 

ا�يرادات من العموالت  ٨٦,١٠٧   ١٠٥,٠٥٣ 
ا�عباء من العموالت  (٣٥,١٩٠)  (٧,٩٠٦)

صافي ا يرادات من العموالت  ٥٠,٩١٧   ٩٧,١٤٧ 
صافي خسائر ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل

 حساب ا�رباح والخسائر  (٤٩,١٢٧)  (٢٦,٣٣٤)
منها: صافي إيرادات الفوائد  ٧٧   ١٠١ 

(خسائر) أرباح متاجرة أخرى  (٣٧,٠٣٦)  ٣٩٨,٢٣٧ 
صافي أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل

 عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٢,١٥١   ٢,٣٢٣ 
صافي خسائر ا�دوات المالية المصنفة بالكلفة المطفأة  (٥٤)  (٣٧,٤٨٦)
إيرادات تشغيلية اخرى  ٨,٠٧٢   ١٥٤,٨٦٥ 

مجموع ا يرادات التشغيلية  ٧٩١,٣١٢   ١,١٥٤,١٢٤ 
صافي خسائر االئتمان   (٤١٦,٨٤١)  (٨٣٦,٣٧٩)
صافي ا يرادات التشغيلية  ٣٧٤,٤٧١   ٣١٧,٧٤٥ 
أعباء المستخدمين  (١٢١,٨٨٩)  (١٤٣,٥١٢)
مخصصات استهالكات وإطفاء ومؤونات ا�صول الثابتة المادية وغير المادية  (١٨,١٧٨)  (١٩,٩٦٢)

أعباء تشغيلية أخرى  (٩٥,٨٥٦)  (٧٣,٣٤٩)
مجموع ا�عباء التشغيلية  (٢٣٥,٩٢٣)  (٢٣٦,٨٢٣)

ا�رباح التشغيلية  ١٣٨,٥٤٨   ٨٠,٩٢٢ 
مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  (٤٥,٨٩٦)  (٩,٥٧٨)

أرباح ناتجة عن استبعاد أصول ثابتة مادية  ٤٠٢   ١,٣١٨ 
النتائج قبل الضريبة من ا�نشطة التشغيلية  ٩٣,٠٥٤   ٧٢,٦٦٢ 
الضريبة على ا�رباح  (٩٧,٤٣١)  (٨٦,٢١٩)

النتائج الصافية من ا�نشطة التشغيلية  (٤,٣٧٧)  (١٣,٥٥٧)
استبعاد مؤسسات تابعة في الخارج  

خسارة الفترة الناتجة عن استبعاد مؤسسات تابعة في الخارج  (١,٠٨١)  -   
النتائج الصافية  (٥,٤٥٨)  (١٣,٥٥٧)

خسارة الفترة العائدة إلى:  
- مساهمي المؤسسة ا�م  (٦,١٧٨)  (٣,٦٦٥)
- حقوق ا�قلية  ٧٢٠   (٩,٨٩٢)

(١٣,٥٥٧)  (٥,٤٥٨)  
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  بيان الدخل الشامل المجّمع 
٣٠ أيلول ٢٠٢١   للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢١ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

�غير مدققة)
٣٠ أيلول ٢٠٢٠

�غير مدققة)

 البيانات المالية المجّمعة
كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢١

خسارة الفترة من ا�نشطة التشغيلية  (٤,٣٧٧)  (١٣,٥٥٧)
خسائر ناتجة عن إستبعاد مؤسسات تابعة في الخارج  (١,٠٨١)  -   

خسارة الفترة  (٥,٤٥٨)  (١٣,٥٥٧)
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  (٢,٤٩٤)  (٤٦,١٦٦)

تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٤٤٩   ٦,٩٨٩ 
(٣٩,١٧٧)  (٢,٠٤٥)  
فروقات تحويل العمالت ا�جنبية  ١٣,٢٩٩   (٧,٥٦٧)

صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى القابلة للتحويل إلى بيان
 الدخل في فترات الحقة  ١١,٢٥٤   (٤٦,٧٤٤)

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

صافي أرباح (خسائر) غير محققة على أسهم وحصص مصنفة بالقيمة العادلة
 مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٧,٠٨١   (٨,٣٩١)

تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (١,٠٥٣)  ١,٤٤٤ 
صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى غيرالقابلة للتحويل إلى بيان

 الدخل في فترات الحقة  ٦,٠٢٨   (٦,٩٤٧)
مجموع عناصر الدخل الشامل ا�خرى للفترة بعد الضريبة  ١٧,٢٨٢   (٥٣,٦٩١)
إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد الضريبة  ١١,٨٢٤   (٦٧,٢٤٨)

ربح (خسارة) الفترة العائدة إلى:  
- مساهمي المؤسسة ا�م  ١١,٩٦٤   (٥٤,١٥٣)
- حقوق ا�قلية  (١٤٠)  (١٣,٠٩٥)

(٦٧,٢٤٨)   ١١,٨٢٤  
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