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 البيانات المالية المجّمعة
كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢٠

   بيان المركز المالي المجّمع 
    كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢٠

   الموجودات
   (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

غير مدققة
٣٠ أيلول ٢٠٢٠

مدققة
٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩

الموجودات   
الصندوق ومؤسسات ا�صدار  ١٥,٨٤٩,٥٦٤   ١٤,٩٤١,٦٤٦ 
المصارف والمؤسسات المالية  ١,٥٧٥,٣٢٢   ٢,٥٤٥,٢٨٨ 

قروض للمصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة بيع  ١٩٢,٢٦١   ٣٥٦,٧١٠
أدوات مالية مشتقة  ٦٣٤   ٧٠٣

أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب ا�رباح والخسائر  ٦٠,٤٣٠   ٨٣,٥٥١
صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة  ٤,٢٩٤,٨٨٤   ٦,٧١٣,٨٢٥

صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة  ١٥,٠٠٥   ٢٤,٥٥٦ 
المدينون بموجب قبوالت  ٥١,٨٧٣   ١٥٤,٨٦٠ 

أدوات مالية مصنفة بالكلفة المطفأة  ٦,٠٧٢,٦٩٣   ٧,٤٢٢,٥٣٦ 
أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ١٧٥,٥٧٢   ٢٤٢,٩٨٤ 
أصول ثابتة مادية  ٣٣٠,٢٧٣   ٣٣٧,٠٠٦ 

أصول ثابتة غير مادية  ١٨,٦١٠   ١٩,٨٤٠ 
أصول مأخوذة استيفاء لديون  ٧٣,٧٣٦   ٧١,٦٨٢ 
موجودات أخرى  ٧٦٠,٣٣٩   ١٢٥,٦٠٨ 

مجموع الموجودات  ٢٩,٤٧١,١٩٦   ٣٣,٠٤٠,٧٩٥ 
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   المطلوبات وحقوق المساهمين
    (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

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

مدققة
٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩

غير مدققة
٣٠ أيلول ٢٠٢٠

المطلوبات   
مؤسسات ا�صدار  ١,٥١٥,٦٥٤   ١,٥٢٨,٧٩٦  
المصارف والمؤسسات المالية  ١,١٠٤,٥٢٣   ١,٢٣٩,٣٩٢ 

أدوات مالية مشتقة  ١,٦١٢   ٩٠٨  
الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة  ٢٣,٠٢٤,٩١٢   ٢٥,٩٦٨,٤٣١  

ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة  ٢١٧,٣٦٧   ٢٢٥,٦٣٤  
مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية  -     ٤٤١,٨٢٨ 
تعهدات بموجب قبوالت  ٥٢,١٠١   ١٥٥,١١٩ 
مطلوبات أخرى  ٤٤٩,٩٤٤   ٣٥٦,٨٠٠ 
مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  ٢٢١,١٤٥   ١٨٣,٣٠٧ 

ديون مرؤوسة وما يماثلها  ٤٣٩,٥٧٤   ٤٢٩,٧٩٢ 
مجموع المطلوبات  ٢٧,٠٢٦,٨٣٢   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)  ١,٠٣٢,١٨٠   ١,٠٢٦,٥٦٥ 
احتياطيات حرة قابلة للتوزيع  ١٢٦,٩٣٨   ١٢٤,٩٩٨ 
ا�دوات الرأسمالية المعاد شراؤها  (٨,٧٨٧)  (٨,٩٦٧) 
(خسائر) أرباح مدورة  (٩٤,٤٣٨)  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  (٨٤,٦٢٠)  (٣٩,٩٠٩) 
نتائج الدورة المالية  (٣,٦٦٥)  (١٨٣,٥٥٣) 

احتياطي تحويل العمالت ا�جنبية  (٥٧,٩٩٣)  (٥٢,٩١٨) 
 ٢,٤٢٤,٥١٤   ٢,٤٧٧,٨٤٣  

حّصة حقوق ا�قلية  ١٩,٨٥٠   ٣٢,٩٤٥  
مجموع حقوق المساهمين  ٢,٤٤٤,٣٦٤   ٢,٥١٠,٧٨٨  

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  ٢٩,٤٧١,١٩٦   ٣٣,٠٤٠,٧٩٥  
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غير مدققة
٣٠ أيلول ٢٠٢٠

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

كفاالت مالية  -     ٧٤,٣٤٩   ٧٤,٣٤٩ 
كفاالت أخرى  ١٠٤,٥٤٧   ٤٩٥,٤٠٢   ٥٩٩,٩٤٩ 
 ١٠٤,٥٤٧   ٥٦٩,٧٥١   ٦٧٤,٢٩٨  

ارتباطات    
اعتمادات مستندية  ٣٣,٤١٢   ١٢٢,٨٧٧   ١٥٦,٢٨٩ 

تعهدات تسليف للزبائن  -     ٨٩٦,٠٤٨   ٨٩٦,٠٤٨   
 ٣٣,٤١٢   ١,٠١٨,٩٢٥   ١,٠٥٢,٣٣٧  

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

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

ارتباطات    
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 ٣٠ أيلول ٢٠٢٠ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)
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الفوائد وا�يرادات المشابهة  ١,٥٨٩,٧٩٣   ١,٨٧٥,٥١٦ 
   تنزيل: الضريبة على الفوائد  (١٢٤,٧٦٨)  (٩٠,٦٣٤)

الفوائد وا�يرادات المشابهة (بعد تنزيل الضريبة على الفوائد)  ١,٤٦٥,٠٢٥   ١,٧٨٤,٨٨٢ 
الفوائد وا�عباء المشابهة  (٨٩٩,٦٥٣)  (١,٥١٥,٠٨٤)
صافي ا يرادات من الفوائد  ٥٦٥,٣٧٢   ٢٦٩,٧٩٨ 

ا�يرادات من العموالت  ١٠٥,٠٥٣   ١١٧,٩٨٤ 
ا�عباء من العموالت  (٧,٩٠٦)  (٩,٩٤٨)

صافي ا يرادات من العموالت  ٩٧,١٤٧   ١٠٨,٠٣٦ 
صافي (خسائر) أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة 

 مقابل حساب ا�رباح والخسائر  (٢٦,٣٣٤)  ١٥,٧٤١ 
منها: صافي إيرادات الفوائد  ١٠١   ١,٦٥٦ 

أرباح متاجرة أخرى  ٣٩٨,٢٣٧   -   
صافي أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة 

 مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٢,٣٢٣   ٢,٧٦٣ 
صافي (خسائر) أرباح ا�دوات المالية المصنفة بالكلفة المطفأة  (٣٧,٤٨٦)  ١١,٦٣١ 

ايرادات تشغيلية اخرى  ١٥٤,٨٦٥   ٤٧,٥١٠ 
مجموع ا يرادات التشغيلية  ١,١٥٤,١٢٤   ٤٥٥,٤٧٩ 
صافي خسائر االئتمان   (٨٣٦,٣٧٩)  (٢٥,٩٩٤)

صافي ا يرادات التشغيلية  ٣١٧,٧٤٥   ٤٢٩,٤٨٥ 
أعباء المستخدمين  (١٤٣,٥١٢)  (١٥٣,٢٧٦)

مخصصات استهالكات وإطفاء ومؤونات ا�صول الثابتة المادية وغير المادية  (١٩,٩٦٢)  (١٧,٣٥٨)
أعباء تشغيلية أخرى  (٧٣,٣٤٩)  (٩٢,٢٨٠)

مجموع ا�عباء التشغيلية  (٢٣٦,٨٢٣)  (٢٦٢,٩١٤)
ا�رباح التشغيلية  ٨٠,٩٢٢   ١٦٦,٥٧١ 

مؤونات لمواجهة ا�خطار وا�عباء  (٩,٥٧٨)  (٧,٠٥٢)
أرباح ناتجة عن استبعاد أصول ثابتة مادية  ١,٣١٨   ٢,٤٠٠ 

النتائج قبل الضريبة  ٧٢,٦٦٢   ١٦١,٩١٩ 
الضريبة على ا�رباح  (٨٦,٢١٩)  (٢٩,٧٤٤)
النتائج الصافية  (١٣,٥٥٧)  ١٣٢,١٧٥ 

(خسارة)/ربح الفترة العائد الى:  
- مساهمي المؤسسة ا�م  (٣,٦٦٥)  ١٢٦,٢٦٧ 

- حقوق ا�قلية  (٩,٨٩٢)  ٥,٩٠٨ 
 (١٣,٥٥٧)  ١٣٢,١٧٥  

  بيان الدخل المجّمع 
   للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٠ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)

غير مدققة
٣٠ أيلول ٢٠٢٠

غير مدققة
٣٠ أيلول ٢٠١٩
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غير مدققة
٣٠ أيلول ٢٠٢٠

غير مدققة
٣٠ أيلول ٢٠١٩

(خسارة) ربح الفترة من ا�نشطة التشغيلية  (١٣,٥٥٧)  ١٣٢,١٧٥ 
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  (٤٦,١٦٦)  (١٢,٤٣٥)
تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ٦,٩٨٩   ١,٧٩٤ 
(١٠,٦٤١)  (٣٩,١٧٧)  
فروقات تحويل العمالت ا�جنبية  (٧,٥٦٧)  (٦,١٣٧)

صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى القابلة للتحويل 
 إلى بيان الدخل في فترات الحقة  (٤٦,٧٤٤)  (١٦,٧٧٨)

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

صافي خسائر غير محققة على أسهم وحصص مصنفة بالقيمة العادلة 
 مقابل عناصر الدخل الشامل ا�خرى  (٨,٣٩١)  (٣,٠٩٤)

تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل ا�خرى  ١,٤٤٤   ٥٢٦ 
(٢,٥٦٨)  (٦,٩٤٧)  

صافي عناصر الدخل الشامل ا�خرى غيرالقابلة للتحويل 
 إلى بيان الدخل في فترات الحقة  (٦,٩٤٧)  (٢,٥٦٨)

مجموع عناصر الدخل الشامل ا�خرى للفترة بعد الضريبة  (٥٣,٦٩١)  (١٩,٣٤٦)
إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد الضريبة  (٦٧,٢٤٨)  ١١٢,٨٢٩ 

(خسارة) ربح الفترة العائد إلى:  
- مساهمي المؤسسة ا�م  (٥٤,١٥٣)  ١٠٧,٥٤٠ 
- حقوق ا�قلية  (١٣,٠٩٥)  ٥,٢٨٩ 

 (٦٧,٢٤٨)  ١١٢,٨٢٩  

  بيان الدخل الشامل المجّمع
   للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٠ (القيم بماليين الليرات اللبنانية)


