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Ownership

99.56%
Libyan Foreign Bank

0.43%
Demoreco Holding Co. S.A.L.

0.01%
Others

General 
Management

Board of 
Directors

Mr. Mohamed Najib Hmida El-Jamal
Chairman & General Manager

Libyan Foreign Bank 
Rep. by Mr. Mohamed Najib Mugber
Member

Demoreco Holding Co. SAL 
Rep. by Dr. Abdusslam A. Gehawe
Member

Dr. Abubaker Mohamed Al Waddan 
Member

Mr. Jean Paul Marcel Touma 
Member

Rawi Boutros Kanaan Esq. 
Member

Osama Rami Serrag    
Member

Mohamed Mounir Naffi*   
Member
*  Term expired at 29/05/2020  

Annual General Meeting of Shareholders

Mrs. Rania Joseph El Hage 
Secretary of the board

Mr. Mohamed Najib Hmida El-Jamal
Chairman & General Manager

Mr. Yousef Mabrouk Ajail
Assistant General Manager for Banking  
Operations & Branches
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Members Name Independent Executive Non-Executive Audit 
Committee

Risk 
Committee

Remuneration 
Committee

AML/CFT 
Board 
Committee

Mr. Mohamed Najib Hmida El Jamal •
Libyan Foreign Bank Member Rep. 
by Mr. Mohamed Najib Mugber • • • •
Demoreco Holding Co.Sal Member 
Rep. by Dr. Abdusslam A. Gehawe • • •

Mr. Jean Paul Marcel Touma • • PRESIDENT

• •

Dr. Abubaker Mohamed Al Waddan • • • PRESIDENT

• •

Mr. Osama Rami Serrag • • • • •

Mr. Mohamed Mounir Naffi • • PRESIDENT

• •

Rawi Boutros Kanaan Esq. • • PRESIDENT

•

Members of the Board of Directors & Board Committees

Mrs. Rania Joseph El Hage Secretary of the Board

Mrs. Hala Walid Obeid Secretary of Remuneration Committee

Mrs. Ghina Mahmoud Nasser Secretary of Risk Committee

Mr. Hassane Mustafa Ghalayini Secretary of Audit Committee

Mr. Shawki Ghassan Ahwash Secretary of AML/CFT Committee
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2020 was an exceptional year by all 
standards and on various political, 
economic, financial, social and health 
levels, underlining the inevitability of 
global economic stagnation, as the 
global economy deflated by 4.3% in 2020. 
Additionally, the Corona pandemic created 
serious challenges in public health, debt 
management, budget policies, and all 
institutional tools and structures for 
managing funds, including central banks. 
This was reflected in some countries of 
the region, especially Lebanon, which is 
facing an economic crisis, as the Lebanese 
economy recorded a deflation of 20.7% 
in 2020, according to recent estimates of 
the World Bank, while estimates for the 
year 2021 indicate a deflation of 9.5%, with 
indicators of the World Bank that inflation 
in the year 2020 reached 84.3% compared 
to 2.9% in 2019, while inflation in 2021 has 
exceeded 100%.

The value of GDP declined in 2020 to $33.4 
billion dollars from $52 billion dollars in 
2019, while it is expected to decline to 
$22.2 billion dollars in 2021. The total public 
debt until the end of 2020 amounted to 
approximately $95.4 billion dollars, which 
is an increase of 5.3% compared to 2019, 
according to the Banque du Liban (BDL), 
while Lebanon's total foreign exchange 
reserves amounted until the end of 2020, 
to approximately $16.25 billion dollars, a 
35% decrease compared to 2019. As for 
the reserve assets (foreign exchange + 
gold reserves) until the end of 2020, they 
amounted to approximately $27.73 billion 
dollars, as Lebanon owns around 286 tons 
of gold reserves, ranking second in the 
Arab world, according to the World Gold 
Council, and that is positive. 

North Africa Commercial Bank SAL 
continued during 2020 to do its utmost 
to mitigate this severe crisis and the 
risks arising therefrom by enhancing 
capital margins while fully meeting the 
newly emerging regulatory requirements 
in order to pave the way for renewed 
growth once economic conditions begin 
to improve, with a view to strengthening 
its financial position and solvency and its 
ability to withstand additional pressures 
on operational processes and financial 
requirements.

The current crisis that Lebanon is going 
through, which is one of the most severe 
bottlenecks that this country has ever 
experienced, has forced local banks and the 
Banque du Liban to place strict restrictions 
on cash withdrawals, especially in foreign 
currencies, in order to preserve liquidity 
and to limit the aggravation of the crisis in 
Lebanon. However, and based on urgent 
requests from Libyan banks at this stage, 
the bank was able to secure the transfer of 
deposits at their maturity date, amounting 
to $103 million US dollars out of the total 
deposits of the Libyan commercial banks. 
These returns represent large and huge 
values, which confirms the position of 
our bank at the Banque du Liban and 
the specificity of dealing with it, noting 
however the inability to return the deposits 
of the Libyan Foreign Bank and the Central 
Bank of Libya, due to the fact they fell 
under the jurisdiction of the letter of the 
Governor of the Banque du Liban for the 
year 2015, which he reiterated in the year 
2020. However, our bank managed to do 
so despite the difficult circumstances and 
compared to small-sized banks, as the 
bank did not record any operating losses 
resulting from its commercial activity, in 
spite of the highly complex environment 
due to indicators that represent a tendency 
to protect the bank’s assets and achieve a 
balance in its income without regard to the 
increase in profits.

With reference to the circular of the Banque 
du Liban to banks operating in Lebanon to 
increase their basic private funds by 20% 
of the ordinary shareholders’ equities with 
new funds, we obtained its usual support 
by approving the proposal of our bank to 
allocate part of the deposits of the Libyan 
Foreign Bank that we have in the amount 
of $41 million dollars to increase the 
capital temporarily, similarly to the rest of 
the banks operating in Lebanon, where the 
shareholder agreed to allocate an amount 
of $41 million dollars from his deposits 
with us to increase the private funds until 
the completion of the necessary and 
required procedures.

As a precaution from the bank’s 
management, we had to cooperate 
with international legal advisors in this 
difficult stage facing Lebanon and the 

world to fortify the bank’s legal position 
towards any repercussions that might 
affect its financial position and in order to 
achieve the preservation of the rights of 
shareholders and depositors, as the Board 
of Directors assigned an international 
consultant to research the legal aspects in 
this very difficult environment to secure its 
rights in the future in accordance with the 
laws in force locally and internationally.

Lebanon has never witnessed similar 
events even during the civil war and its 
subsequent repercussions, especially with 
the Lebanese government’s announcement 
in March 2020 to stop paying all Lebanese 
state debt bonds denominated in US 
dollars and the blast of August 04, 2020, 
which caused massive property damage 
in a wide area of the capital, along with 
a large number of casualties, sharp 
fluctuations in foreign exchange rates and 
the creation of parallel markets with wide 
exchange rate differences, which all led to 
classify Lebanon among hyperinflationary 
economies and to significant complications 
associated with the application of relevant 
accounting standards. Likewise, the delay 
of the external auditors in submitting their 
report and expressing their opinion on the 
financial statements for the years 2019 
and 2020 created a state of confusion 
in placing an opinion on the financial 
statements of banks.

On the other hand, and with the initiation 
of the audit of the financial statements 
for the year 2020, it became clear to 
us from the received report that the 
external auditor (Deloitte) insisted to 
issue an Adverse Opinion on the financial 
statements for the year 2020, similarly 
to the rest of the Lebanese banks at the 
time and correspondingly to the same 
external auditor’s opinion on the financial 
statements for the year 2019, which is to 
withhold opinion (Disclaimer). It should 
be noted, in this framework, that the basis 
of the adverse opinion according to the 
external auditor, Deloitte, which we do 
not categorically agree with, is related to 
the bank’s failure to apply the accounting 
standard No. 29, whose effects began 
after Lebanon’s classification within the 
economic sectors with high inflation, while 
other external auditing offices did not 

Board of Directors' Report
 Speech of the Chairman of the Board of Directors / Director General
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have the same opinion. As for the external 
auditor, Sidani & Co., they affirmed to 
withhold their opinion (Disclaimer) in their 
report for the year 2020 similarly to the 
year 2019.

We have repeatedly mentioned in the 
reports submitted, both to the previous 
general assemblies of this bank and in the 
presence of representatives of the owner, 
as well as in our reports sent to them since 
2012, many alternatives and options to 
avoid many future risks, whatever they 
may be, which we see now surrounding 
this small-sized institution facing the major 
financial crisis.

Yes, Lebanon is going through a very 
difficult stage, and indicators of crises 
have begun to affect some countries in the 
region and the world at large. The major 
financial crisis that Lebanon has faced, 
which has a political basis, prompted us as 
a board of directors to take the maximum 
protection measures that can be done, the 
most important of which is the transfer of 
its funds deposited with Lebanese banks 
to the BDL exclusively in its capacity as 
a sovereign bank, given that depositors’ 
money has not been used for any risks 
related to commercial work and high-risk 
credit operations in the Lebanese local 
market for years. This is an exceptional 
and positive matter that indicates the very 
conservative policy pursued by the bank 
in advance, and for months we have been 
taking steps that include precautionary 
measures and an alternative plan to protect 
depositors' funds.

As a reminder, our bank achieved profits 
until the end of 2019 (of $14.8 million US 
dollars), but as a result of the emerging 
crisis, they were redeemed as provisions 
based on the circulars of the Banque du 
Liban. Conceivably, you are fully aware that 
the consequences of this (guaranteeing) 
measure regarding the depositors’ money 
that we decided to deposit with the BDL 
exclusively as a sovereign bank, which 
amounted to more than 85% of the bank’s 
total assets, is the bank’s loss of its 
revenues on its deposits with banks, which 
previously constituted 75% of the bank’s 
revenues, not to mention the suspension 
of the returns on the Lebanese state’s 
Eurobonds due to its voluntary suspension 
of payments, which used to constitute 19% 
of these revenues.

This will force us to record book losses 
to maintain these funds at a central bank 
and grant them sovereign protection, by 
measuring the high risks of investing them 
in the banking sector or any other activity at 
the current stage, taking into consideration 
that the bank owns assets ready for sale, 
estimated at about $28 million US dollars, 
which if sold, they would possibly cover 
any foreseeable losses and record profits.

It is noted that since 2011 and to date, 
the documentary credits for the four 
contributions of the owner have exceeded 
$27 billion US dollars, and this represents 
the suspended balances and not the 
movement of the credits, which may 
exceed this number by 30% at least, while 
the share of our contribution in Beirut 
amounted to about $10 million US dollars 
over the years since 2011, i.e. at a rate not 
exceeding 0.04% of the mentioned amount, 
as dealing with our bank was limited to 
time deposits, which the owner insisted, for 
unknown reasons, to retrieve them since 
2015, even though they were deposited 
at that time with Lebanese banks, and we 
record this to the General Assembly to 
document dealing during the past years. 
We should also mention that before 2011, 
the volume of documentary credits of our 
bank in Lebanon reached the amount of 
$9 billion US dollars, which confirms that 
measuring the risks towards Lebanon 
is not the main reason for the owner's 
reluctance to provide support to this bank, 
knowing that the external contributions of 
the external bank deal with the Lebanese 
banking sector for decades, until the crisis 
took place.

Finally, despite the severity of the 
economic and financial crisis in Lebanon 
and in light of the lack of any natural 
resources such as oil and gas to support 
its public finances, and given its sensitive 
geographical location, which constitutes 
an arena for tensions and disputes in the 
region and for instability, it must be said 
that many countries in the region and 
the world are also exposed to crises and 
major economic disasters and not only 
Lebanon, where current indicators issued 
by specialized international advisory 
offices reflect that the coming years 
carry very high risks and combine the 
seriousness of the global economic and 
financial conditions, which remind us of 
the data that preceded the Second World 
War. Thus, the continuation of the banking 

sector in Lebanon in particular despite this 
crisis with all its causes and for more than 
two years gives an indication of resilience 
in the face of crises despite the absence of 
international support for political reasons 
related to the regional situation.

Accordingly, as Chairman and Board 
of Directors, we will continue this 
precautionary approach, taking into 
account all possible scenarios that may 
occur in an attempt to address them 
as much as possible according to the 
available capabilities. We hope the owner, if 
he has a serious vision for investment and 
presence in this ancient brotherly country, 
to take steps with regard to the options 
we referred to in the past years or raise 
his capital to the level that qualifies this 
institution to continue, knowing that such 
support to this institution at this sensitive 
and risky time, which carries very high 
risks, which will increase during the year 
2021 and which may also be greater than 
that in the year 2022 is inevitable. Thus, 
the time factor in providing quick support 
to this institution facing the economic and 
financial crisis in Lebanon is extremely 
important, and we are convinced that 
Lebanon will again economically and 
financially prosper one day.

In conclusion, on behalf of the Board 
of Directors, we would like to thank our 
customers for their continued patience 
and our employees for their exemplary 
dedication. May God keep you healthy, safe 
and secure.

Mohamed Najib Hmida El-Jamal
Chairman of the Board of Directors/General Manager
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Corporate Governance

Corporate Governance sets out the basis, systems and 
processes by which the Bank is managed while maintaining 
and securing the rights and needs of stakeholders including 
shareholders, depositors, clients, and other related parties as 
well as defining the rights and responsibilities for each.

The Bank is keen on complying with, and upholding the 
corporate governance principles to accomplish this objective 
and to reinforce the trust of shareholders, depositors, clients, 
and other related parties as well as upholding the positive 
and responsible role it plays in the community and economic 
environment. The Bank also complies with “Banque Du Liban” 
and “Banking Control Commission” circulars and directives, 
in light of which it lays down its internal policies, decision 
making mechanisms, organisation structure adequately 
tailored to his needs as well as the internal control framework 
including risk management, compliance and internal audit.

In this context and in compliance with “Banque Du Liban” 
directives the Bank has developed a “Corporate Governance 
Guide” derived from common references such as Basel 
principles and “Association of Lebanese Banks”. This guide 
is enforced internally on all levels and is periodically reviewed 
by the Board of Directors and is updated as needed.

Kindly find below Board of Director’s Committees and Core 
decisions executive committees as well as some of Senior 
Management Committees, as follows:
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Organizational Chart

Board of Directors

Chairman / 
General Manager

AGM for Banking Operations & Branches

Credit Committee

Credit Department

Treasury & Investment Dept.

Credit Risk Unit

IT Security Committee

IT Security Unit

Compliance Department

Operational Risk Unit

Market Risk Unit

Credit Control Unit

ALCO Committee Loan Recovery 
Committee

HR 
& Administration 

Dept.

Risk Management 
Department

Shareholding 
& Participation 

Committee

Secretariat of the Board

Internal Audit Unit

Legal Consult

Back Office Unit

Follow Up Unit

Audit 
Committee

Remuneration 
Committee

Risk 
Committee

AML/CFT 
Committee

Accounting & Financial Control Dept.

Information Technology Dept.

Credit Administration Customers Protection Unit Consultants Department

International
Operations Dept. LC & LG Dept. Branch Managers

•  Customer Service & Marketing
•  Credit Marketing
• Transfers
•  Current Accounts

AML-CFT
Compliance Unit

Legal 
Compliance Unit FATCA/CRS Unit
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• Review NACB’s Risk Management Framework. 

• Review NACB’s Business Model.

• Review Risk Appetite and Risk Tolerance.

• Review NACB’s Contingency Funding Plan.

• Review & assess NACB’s ICAAP.

•  Review NACB’s Business Contingency Plan & Recovery 
Plan.

•  Review and assess NACB’s Risk Management Systems.

•  Present all the required information to allow the Board of 
Directors to supervise NACB’s compliance with IFRS 9 
Standard.

•  Ensure qualifications and independence of both external 
auditors and internal audit unit. 

•  Monitor the integrity of financial statements and review 
disclosures standards adopted in the Bank. 

•  Assure adequacy and effectiveness of internal control 
systems.

•  Follow up on corrective actions for issues presented in the 
reports of the internal audit unit, regulatory authorities and 
external auditors.

•  Monitor the bank’s compliance with regulations and 
recommendations issued by the Central Bank of Lebanon 
and the Banking Control Commission.

•  Oversight and supervision on the works of the Internal 
Audit Unit, IT Audit, as well as the perusal and follow-up 
on the reports of the controlling bodies.

•  Supports the Board of Directors in its functions with 
respect to fighting money laundering and terrorist 
financing and assesses associated AML/CFT risks in 
order to take the appropriate decisions.  

•  Reviews from a risk-based approach, the reports 
submitted by the Compliance Unit and the Internal Audit 
Unit on adopted procedures, effectiveness of internal 
controls, unusual operations and high-risk accounts, 
regarding cash deposits and withdrawals, transfers, cash 
transaction slip (CTS) exemptions and the link between 
these operations and economic activities, and take 
appropriate decisions.

•  Stays abreast of the recommendations listed in the 
reports of the Special Investigation Commission (SIC) in 
order to implement them properly and in a timely manner, 
as well as ensure resources are available in this regard.  

Board of Directors’ Committees

Audit Committee

AML / CFT Committee

Risk Committee

Remuneration Committee

•  Supervise the proper implementation of both the 
“Remuneration Policy” and “Remuneration System”, and 
review periodically the efficiency and effectiveness of this 
policy.

•  Submit to the Board of Directors specific proposals about 
the Senior Executive Management remunerations.

•  Assist and support the board of directors of the bank 
in its controlling and supervisory tasks as per their 
remuneration policy for its personnel and its adherence to 
the bank strategy. 
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Core Decisions’ Executive Committees

Senior Management Committees

•  Determines the Bank’s Credit Policy while 
taking into consideration compliance 
with the applicable laws & regulations 
and the directives issued by Central Bank 
of Lebanon and the Banking Control 
Commission.

•  Makes decisions on granting/extending 
credits within its delegation as determined 
by the Board of Directors or issuing its 
recommendations to the board regarding 
credits that are beyond its delegation limits.

•  Supervises the development of the credit 
policies.

•  Periodically review ITS Policies and procedures to ensure the 
safety of information technology systems, and enhance any 
essential updates.

•  Examines and assesses all the information security risks.

•  Reviews and adopts alternative plans to ensure the integrity of 
information systems in the Bank.

•  Make all major decisions relating to 
investment processes and ensure the 
optimal return. 

•  Illustrate the general framework for 
market risk management policy, including 
interest rate risk, liquidity risk, and forex 
risk.

•  Provide overall governance and direction setting of the business 
continuity program on an ongoing basis.

•  Periodically supervise business continuity plan to mitigate the 
risks of disasters and exceptional conditions.

•  Identify alternative location (Disaster Recovery-DR Site) and key 
staff to perform this task.

•  Coordinate the development, maintenance, review and testing of 
Infrastructure Disaster Recovery Plans.

• Supervise the evacuation plan.

•  Making decisions regarding the 
shareholding and participation 
operations, mergers & acquisitions, and 
real-estate investments, according to the 
strategies set by the BOD & within its risk 
tolerance criteria

•  Diversification of the bank use of its 
Equity specifically the bank’s free capital

Credit Committee

Information Technology Security Committee

ALCO Committee

Business Continuity Plan Committee

Shareholding & 
Participation Committee
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NACB Risk Management Framework 

The Bank is vulnerable to different types 
of risks associated with its operations and 
banking activities. The Risk Management 
Department monitors them through a 
robust ongoing processes helping NACB 
to understand and manage its exposures 
to make appropriate risk-based strategic 
decisions. NACB determines the 
acceptable amount and type of risk in 
order to meet its strategic objectives, 
sets roles, responsibilities, functions and 
limits approved by the Board of Directors.

Credit Risk 

The credit risk accounts for the financial 
losses incurred if a counterparty failed 
to fulfill its financial obligations in a 
timely manner. NACB complies with the 
approved credit policy, monitors and 
controls the credit granting process 
and the credit portfolio by ensuring 
compliance with the approved credit 
policy approved by the Board of Directors 
and keeping the credit losses within the 
acceptable risk appetite.

Market Risk 

The Bank complies with the Market 
Risk policies approved by the Board of 
Directors by monitoring the fluctuation 
of the market risk parameters, such 
as interest rate, exchange rate, stock 

prices and by assessing new products, 
their rewards, and the analysis of the 
additional funding requirements to cover 
stressed scenarios and emergency plan.  

Interest Rate Risk & Forex Risk 

The Bank is committed to apply the 
policies set by the Board of Directors 
by monitoring of the foreign exchange 
positions in all currencies to ensure 
compliance within accepted thresholds 
and the Maturity Gap analysis. 

Liquidity Risk
  
The Bank is committed to apply the 
policies set by the Board regarding 
liquidity risk, maintaining adequate 
Liquidity Cover Ratio. The Bank monitors 
its capacity to meet its cash and 
collateral obligations without incurring 
unacceptable losses. Adequate liquidity 
is dependent upon the institution’s ability 
to efficiently meet both expected and 
unexpected cash flows and collateral 
needs without adversely affecting either 
daily operations or the financial condition 
of the institution and mitigate this risk 
through diversification in the sources 
of funds and investment in high quality 
financial instruments.

Operational Risk 

The Bank is keen to assure the 
close cooperation between all 
departments and units in order to raise 
awareness about operational risks. 
The Bank adheres to the operational 
risk management frameworks in 
accordance with best practices such 
as the process of Risk and Control Self-
assessment (RCSA). The Bank analyzes 
and monitors operational risks including 
the preparation, update and testing of 
the Business Continuity Plan and the 
process of Loss Data Collection.

Capital Adequacy Ratios

The Bank complies with all regulatory 
requirements for minimum banks’ 
capital, Leverage ratios, liquidity ratios 
and macro prudential indicators to 
reduce potential volatility in the economic 
cycles. The Bank performs quarterly 
calculation of the Capital Adequacy 
Ratios according to the standards set by 
the Basel Committee and the directives 
of the Banque du Liban and the Banking 
Control Commission.

The bank attaches a great importance to the internal control function due to its important role to achieve banking security and safety, 
as well as the integrity and credibility of financial information and what is related to processing and accounting, in addition to the 
compliance with legislations, regulations, and internal policies and procedures.
Internal control systems in NACB SAL are as follows: 

Internal Audit is an assurance and 
consulting function aiming to add value 
and improve banking operations and help 
the bank in achieving its objectives through 
its independent and objective assessment 
of all bank functions and activities.

The Internal Audit Unit performs this 
function by adopting a methodological and 
organized approach in its auditing roles in 
order to evaluate and improve the efficiency 
and effectiveness of governance, risk 
management and internal control systems 
at the bank.

The unit works according to the Internal 
audit charter approved by the Audit 
Committee and the Board of Directors; 
which guarantees its independence and 
specifies its scope of work, roles and 
responsibilities, and its relation with 
the Audit Committee and the General 
Management.

The Internal Audit Unit 

Internal Control & Risk Management Systems 

Risk Management Department
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ICAAP: Internal Capital  
Adequacy Assessment Process

The Bank assesses its capital 
requirements to meet all potential risks 
related to Pillar I & Pillar II to ensure 
its capacity to absorb any potential 
loss and to monitor it according to 
the requirements of the regulatory 
authorities.

The IFRS 9 Framework

The Bank complies with the requirements 
of IFRS 9 to determine the criteria for 
calculating the Expected Credit Losses, 
the classification of financial assets 
and the disclosures required in financial 
reports.

The Business Continuity Plan

The Bank identifies risks that may affect 
its business continuity and prompts 
the implementation of the Business 
Continuity Plan in order to determine the 

various disaster scenarios to which the 
bank may be exposed.

The Recovery Plan

The Bank operates within its approved 
guidelines, controls, acceptable risk 
margins and business model. The 
Bank's recovery plan addresses 
potential difficulties in times of crisis 
to identify credible options to survive a 
range of severe but plausible scenarios 
and includes recovery mechanisms 
in a reasonable period in the event of 
stressful conditions.

The Bank abides by the local regulations and 
international corporate security practices 
and is continuously improving its policies, 
procedures, processes and its security 
systems to ensure that all areas related to 
technology risks are properly covered.

The Bank is committed to provide the 
highest degrees of governance based on 
assessments made, and through several 
security solutions adopted and acquired to 
protect and safeguard the bank assets as 
well as to detect any abnormal behaviour.

Moreover, NACB is continuously upgrading 
its network infrastructure and renovating 
its internal physical appliances using the 
latest technologies to ensure smooth 
business continuity, and to cope with the 
market changes and challenges.

Information Security & Business Continuity Unit 

1. Legal Compliance Unit

The bank keeps abreast of the legal 
legislations issued by the supervisory 
bodies on an ongoing basis.

In this context, the Legal Compliance 
Unit follows up on compliance issues in 
the bank regarding what is pertaining to 
its internal policies to the requirements 
of laws and circulars issued by the 
supervisory authorities and take the 
necessary measures to understand the 
risks of non-compliance and reduce them. 
It strengthens and develops its monitoring 
methodologies and provides advice to 
the executive top management regarding 
compliance, it also continues to evaluate 
the effectiveness of the measures taken 
and the compliance of workers with the 
policies established by the bank.

2.  Anti-Money Laundering  
and Combating Financing  
Terrorism Compliance Unit  

In terms of taking effective measures to 
combat money laundering and terrorism 
financing, the AML/CFT compliance unit 
ensures the continuous control of all 
banking operations as per international 
standards and recommendations issued 
by Financial Action Task Force (FATF), 
Wolfsberg principles, as well as the binding 
circulars of Banque Du Liban (BDL) and 
financial intelligence unit, known as Special 
Investigation Commission (SIC). Moreover, 
the Unit has developed its policies, internal 
controls, and AML/CFT procedures based 
on an enterprise-wide risk based approach 
in order to mitigate any threat that may 
arise from financial crime. 

Our institution pays special attention to 
cyber-enabled financial crimes and is 
always keen to mitigate cybercrime risks. 
To this end, strict measures have been 
taken to protect the financial integrity of 
our institution and the deposits of our 
valuable customers. 

3. FATCA / CRS Unit

The Foreign Account Tax Compliance Act 
(“FATCA”) is a United States of America 
law that was signed on March 18, 2010 
and the Exchange of Information for Tax 
Purposes (“CRS”) was adopted under the 
Lebanese law number 55 that was signed 
on October 10, 2016. Both laws are aimed 
to encourage better tax compliance by 
preventing customers from using Banks 
and other Financial Organizations to avoid 
taxation on their income and assets. The 
exchange of taxpayer information under 
FATCA and CRS is effectively achieved at 
NACB. The unit continuously monitors all 
developments related to these two laws.

Compliance Department
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C.  Bank's Financial Analysis

Since the last quarter of 2019, Lebanon has 
witnessed severe events that have affected 
and continue to have a significant impact 
on the financial, monetary and economic 
outlook, in addition to their impact on the 
economic situation in general and the 
banking system in particular. Prominent 
among these events are:

•  Reducing the Lebanese sovereign credit 
risks, which began to deteriorate since the 
last quarter of 2019, led to an increase in 
systemic risks and dealing with Lebanon 
from external parties.

•  Transfers abroad and cash withdrawals in 
foreign currencies and currently the local 
currency have been restricted Inability 
to transfer money in foreign currencies 
outside Lebanon.

•  Sharp fluctuations in foreign exchange 
rates and the creation of parallel markets 
with wide differences in the exchange rate

•  The emergence of two types of dollars: 
the cash dollar (Fresh Dollar) and the 
local dollar (Local Dollar)

•  The Lebanese government announced 
on March 23, 2020 to stop paying all 
Lebanese state debt bonds, denominated 
in US dollars

•  Low interest rates in the Lebanese market, 
the Central Bank of Lebanon stopped 
paying interest on mandatory foreign 
currency investments, and new long-term 
deposits were not accepted from banks

•  Severe inflation and decrease in 
purchasing power. 

During this period, the bank was able to 
maintain the size of its assets, which 
amounted to 1,497 billion Lebanese pounds 
at the end of 2020, i.e. an annual growth 
rate of 5% compared to the size of its 
assets at the end of 2016, which amounted 
to 1,419 billion Lebanese pounds.

In the previous years until 2018, the bank 
was able to achieve profits, but during 
the world 2019, while the final result 
of the “profits and losses” account in 
the bank reached profits of 23 billion 
Lebanese pounds during the year 2019, 

the general climate caused by the difficult 
economic and financial conditions and the 
outbreak of the epidemic Corona (Covid 
19) in Lebanon, and like the rest of the 
banks operating in Lebanon and in the 
international financial markets, and in line 
with the recommendations of the external 
auditor, precautionary measures were 
taken in line with these developments, 
which requires setting aside an amount 
of 66 billion LBP, including the mentioned 
profits, which is around LBP 23 billion, 
to record a negative book result of LBP 
43 billion, which is not the result of the 
bank’s commercial operations, but rather 
aims to improve the financial position in 
line with the circulars of the Central Bank 
of Lebanon and international accounting 
standards. All difficulties, profits at the end 
of the year 2020 amounted to 3.7 billion 
Lebanese pounds.

Below we will provide the growth of Bank’s 
assets and liabilities, as well as the analysis 
of profitability, liquidity, and solvency for 
the past five years. 
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1. Loans and Advances to Customers

In the midst of political and economic situation in the region 
and in Lebanon, Lebanese banks took a conservative position 
regarding advances which were limited to specific customers 
and subsidized products. The Bank has remained conservative in 
terms of advances that are limited to loans and facilities granted 
against sufficient guarantees. The Bank was able to liberate its 
financial position from the burden of non-performing loans by 
creating sufficient provisions and reserves for these debts. 

*  Fully covered by special reserves against doubtful loans in addition to real estate 

collaterals.

Million Lebanese 
Pounds

Doubtful LoansLoans

I. Assets

Total Asset

Percentage Distribution of Assets 

The bank, in general, maintained the size of its assets during 
the period from 2016 to 2020, despite the previously mentioned 
circumstances. The bank’s assets increased until the end of the 
year 2020 by a small percentage compared to the year 2019.

In recent years, the bank has followed a conservative policy in 
terms of funds placements and focused on rewarding and low 
risk investments, such as investments with banks and in financial 
instruments. These represented 98% of total assets by the end 
of 2020, allowing the Bank to maintain high liquidity ratios. This 
came as a result of slow economic growth in the Lebanese market 
that do not encourage increasing credit limits. 

Assets Distribution Ratios

3. Financial Instruments Portfolio

The financial instruments portfolio represented 17% of the 
Bank's total assets in 2020. The portfolio witnessed a remarkable 
transformation during the previous two years, as the Lebanese 
government announced its inability to repay the Eurobonds, and 
thus the banks incurred losses resulting from the state’s inability 
to pay its debts, knowing that the bank had made provisions for 
expected credit losses of 45% on these bonds.

2. Placement With Banks

Placement with banks and financial institutions portfolio is 
considered one of the main Bank’s portfolios; where it represents 
78% of the bank's total assets. The Bank kept short and medium 
term investments represented by term deposits with commercial 
banks in order to maintain the adequate liquidity levels. These 
investments include compulsory reserves and compulsory 
placements with BDL.  

* US Dollar exchange rate: 1507.50 LBP
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II.  Liabilities & Shareholders' Equity

A substantial change in the structure of the bank's sources of 
funds took place recently where shareholders’ equity represented 
15% of these sources by the end of 2020, whereas banks' deposits 
represented the largest part of these sources by 64%.

Bank DepositsShareholders‘ Equity

Other LiabilitiesCustomer Deposits

Million Lebanese Lira

1.Customers' Deposits

The customers' deposits portfolio represented 20% of the total 
sources of funds by the end of 2020.

Customers' Deposits

2. Banks Deposits 

The efforts made in the past years in obtaining deposits from 
nonresident banks and financial institutions contributed in 
achieving growth in deposits from banks. It represented 64% of 
the total sources of funds by the end of 2020, of which Mother 
Bank and related parties’ deposits represent the major part of 
these deposits.

3. Shareholders' Equity

Complying with Basel III and BDL requirements, and in order to keep 
high solvency and liquidity ratios, the bank works annually through 
the capital support scheme on increasing its capital by retaining 
profits and taking the necessary reserves. The bank's capital is 
characterized by being within the Common Equity Tier1 category, 
while Shareholders' equity decreased at the end of 2019 as a result 
of taking provisions for sovereign debts worth 66 billion Lebanese 
Lira. Shareholders' equity in the past five years grew as follows: 

Shareholders' Equity

Million Lebanese Lira

Million Lebanese lira

* US Dollar exchange rate: 1507.50 LBP
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3.  Administrative and General Expenses

The bank maintained the policy of rationalizing the general 
expenses and the operational expenses in line with the Bank 
growth and the adopted strategy. 

4. Net Profit

The bank took precautionary measures in line with developments, 
which requires the formation of provisions for expected credit loss 
at the end of the year 2019, while the final result of the “profit and 
loss” account at the bank at the end of the year 2020 amounted to 
3.658 billion Lebanese Lira.

Net Profit

III.  Profits & Losses

1. Net Interest Income

The bank maintains net interest income during the previous years, 
and the year 2019 witnessed a remarkable increase as a result of 
the increase in interest rates during the year 2019 to return and 
decline at the end of the year 2020 as a result of the suspension of 
interest on Eurobonds.

The development of net interest income in the past five years was 
as follows:

Net Interest Income

2. Net Commissions and Other Income

The majority of changes in this item are related to commissions 
received from letters of credits and guarantees. The net profit of 
commissions and other revenues in the past five years was as follows:

Net Commissions and Other Income

Million Lebanese Lira

Million Lebanese Lira

Million Lebanese Lira

2016 2017 2018 2019 2020

Total Capital / Risk  
Weighted Assets

17.54% 18.12% 18.33% 19.31% 19.31%

Ratio required by BDL 14.00% 14.50% 15.00% 10.5% 10.5%

Tier1 Capital / Risk  
Weighted Assets 

17.54% 17.81% 17.20% 18.13% 18.13%

Ratio required by BDL 11.00% 12.00% 13.00% 8.5% 8.5%

Common Equity Tier1/ Risk  
Weighted Assets

17.39% 17.81% 17.20% 18.13% 18.13%

Ratio required by BDL 8.50% 9.00% 10.00% 7% 7%

The bank maintains Capital Adequacy Ratios that exceed the 
minimum ratios required by Banque du Liban (BDL). Capital 
Adequacy Ratios in the last years were as follows: 

IV.  Capital Adequacy Ratio (Basel III)

* US Dollar exchange rate: 1507.50 LBP
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      Shareholders
Annual Meeting04
The Shareholders Annual 
Ordinary Meeting held on 
17.02.2022 approved the 
board of directors’ report, 
the balance sheet and the 
profit and loss account 
for the financial year 2020 
giving discharge to the 
members of the board.
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To the Shareholders, 
North Africa Commercial Bank S.A.L.
Beirut, Lebanon

Adverse Opinion

We have audited the financial statements 
of North Africa Commercial Bank S.A.L. 
(the “Bank”), which comprise the statement 
of financial position as at December 31, 
2020, and the statement of profit or loss, 
statement of profit or loss and other 
comprehensive income, statement of 
changes in equity and statement of cash 
flows for the year then ended, and notes 
to the financial statements, including a 
summary of significant accounting policies.

In our opinion, because of the significance 
of the matters discussed in the Basis for 
Adverse Opinion section of our report, the 
accompanying financial statements do 
not present fairly the financial position of 
the Bank as at December 31, 2020, and its 
financial performance and its cash flows 
for the year then ended in accordance 
with International Financial Reporting 
Standards (‘IFRSs’). 

Basis for Adverse Opinion 

1.  As explained in Note 3, the Bank has 
not applied the requirements of IAS 29 
‘Financial Reporting in Hyperinflationary 
Economies’ in the preparation of the 
financial statements for the year ended 
December 31, 2020. IAS 29 requires 
that the financial statements, and 
corresponding figures for previous 
periods, of an entity with a functional 
currency that is hyperinflationary, to be 
stated in the terms of the measuring unit 
current at the end of the reporting period. 
Had the Bank applied the requirements 
of IAS 29 many of the elements of the 
accompanying financial statements, 
including disclosures, would have been 
significantly impacted. The effects 
on the financial statements of this 
departure have not been determined.

2.  Note 1 to the financial statements 
indicates that there is currently a high 
degree of uncertainty surrounding the 
Lebanese banking industry and the 
Lebanese economy as a whole, triggered 
by the severe financial crisis and 
unprecedented economic downturn, the 

effects of the Covid-19 pandemic and 
the explosion at Beirut Seaport in August 
2020. As the situation is rapidly evolving, 
the magnitude of the possible adverse 
effects on the Lebanese economy and 
the banking sector, remains unknown.  

The audit evidence available to us 
to confirm the appropriateness of 
preparing the financial statements on a 
going concern basis was limited due to 
the severity of the uncertainties noted 
above as applicable to the Bank and 
within the Lebanese banking sector as a 
whole resulting from the overwhelming 
systemic risk which could impact the 
assessment of solvency risk, liquidity 
and funding risk, currency risk, credit risk 
and profitability and the related future 
actions and mitigation plans and factors. 

This situation indicates that a material 
uncertainty exists that may cast 
significant doubt on the Bank’s ability 
to continue as a going concern and in 
the absence of any alternative evidence 
available to us, we were unable to form 
a view as to the applicability of the 
going concern basis, the circumstances 
of which, together with the effect on 
the financial statements should this 
basis be inappropriate, could result 
in the Bank being unable to realize its 
assets and discharge its liabilities in the 
normal course of business. The financial 
statements do not adequately disclose 
this fact. Our opinion in the prior year 
was also modified in respect of this 
matter.   

3.  Cash and deposits with Central Bank 
of Lebanon and investment securities 
at amortized cost, which are carried 
in the statement of financial position 
at LBP1,011billion and LBP192billion 
respectively (2019: LBP524billion 
and LBP224billion respectively), 
include balances and investments 
with the Central Bank of Lebanon and 
Lebanese government debt securities 
of LBP1,010billion and LBP192billion 
respectively net of allowances for 
expected credit losses of LBP18billion 
and LBP59billion respectively (2019: 

LBP523billion and LBP224billion 
respectively net of allowances for 
expected credit losses of LBP8billion and 
LBP59billion respectively). Management 
has not stated these balances net of 
allowances for expected credit losses 
which take into account the significant 
deterioration in credit quality since initial 
recognition which has arisen as a result 
of the continuing economic crisis in 
Lebanon and the government default on 
Eurobonds, which constitutes a departure 
from IFRSs. We were unable to determine 
the adjustments necessary to these 
amounts. Our opinion in the prior year was 
also modified in respect of this matter.

4.  Loans  and advances to customers 
and deposits with banks and financial 
institutions are carried in the statement 
of financial position at LBP14billion 
and LBP126billion respectively net of 
allowance for expected credit losses in the 
amount of LBP18billion and LBP2billion 
respectively (2019: LBP16billion 
and LBP527billion respectively net 
of allowance for expected credit 
losses LBP18billion and LBP11billion 
respectively). Management has not 
stated these balances net of allowances 
for credit losses which take into account 
the full impact of the economic crisis 
and political turmoil in Lebanon, which 
constitutes a departure from IFRSs. We 
were unable to determine the adjustments 
necessary to these amounts. Our opinion 
in the prior year was also modified in 
respect of this matter.

5.  Investment securities at fair value 
through profit or loss and investment 
securities at fair value through other 
comprehensive income, are carried in 
the statement of financial position at 
LBP6billion and LBP62billion respectively 
(2019: LBP12billion and LBP105billion 
respectively). Management has stated 
the aforementioned financial assets 
at fair value by using inputs into the 
determination of fair value which are 
not indicative of economic reality and 
market conditions existing in Lebanon 
at the reporting date, which constitutes 
a departure from IFRSs. We were unable 

Independent Auditor' s Report 

BT 33135/DTT



26NORTH AFRICA COMMERCIAL BANK SAL | ANNUAL REPORT | 2020 |  

to determine the adjustments necessary 
to these amounts. Our opinion in the 
prior year was also modified in respect 
of this matter.

6.  Management has not disclosed the fair 
value of the Bank’s financial assets and 
financial liabilities at amortized cost, 
which constitutes a departure from 
IFRSs.  We were unable to determine 
the fair value which should be disclosed.  
Our opinion in the prior year was also 
modified in respect of this matter.

We conducted our audit in accordance 
with International Standards on Auditing 
(ISAs). Our responsibilities under those 
standards are further described in the 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of 
the Financial Statements section of our 
report. We are independent of the Bank in 
accordance with the International Ethics 
Standards Board for Accountants’ Code 
of Ethics for Professional Accountants 
(IESBA Code) together with the Code 
of Ethics of the Lebanese Association 
of Certified Public Accountants that 
are relevant to our audit of the financial 
statements, and we have fulfilled our other 
ethical responsibilities in accordance with 
these requirements and the IESBA Code. 
We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our adverse opinion.
 
Other Matter

The financial statements of the Bank 
for the year ended December 31, 2020 
were jointly audited with another auditor 
who disclaimed their opinion on those 
statements on December 27, 2021. The 
disclaimer of opinion relates to the same 
matters as those described in the Basis for 
Adverse Opinion section of our report.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 1 of the financial 
statements, which describes that the Bank’s 
assets and liabilities denominated in foreign 
currencies are translated to Lebanese 
Pounds in accordance with the accounting 
policy on foreign currency transactions 
detailed in Note 3 of the financial 
statements i.e. at the official exchange rate 
prevailing at the end of the reporting period 
and that the realization of these assets and 
the settlement of these liabilities, could 
be materially different. Our opinion is not 
modified in respect of this matter.

Key Audit Matters 

Key audit matters are those matters that, 
in our professional judgment, were of most 
significance in our audit of the financial 

statements for the year ended December 
31, 2020. Except for the matters described 
in the Basis for Adverse Opinion section 
of our report, we have determined that 
there are no other key audit matters to 
communicate in our report.

Responsibilities of the Board of 
Directors and Those Charged 
with Governance for the Financial 
Statements

The Board of Directors and those charged 
with governance (referred to hereafter as 
“management”) are responsible for the 
preparation and fair presentation of the 
financial statements in accordance with 
IFRSs, and for such internal control as 
management determines is necessary 
to enable the preparation of financial 
statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or 
error.

In preparing the financial statements, 
management is responsible for assessing 
the Bank’s ability to continue as a going 
concern, disclosing, as applicable, matters 
related to going concern and using the 
going concern basis of accounting unless 
management either intends to liquidate 
the Bank or to cease operations, or has no 
realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are 
responsible for overseeing the Bank’s 
financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the 
Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable 
assurance about whether the financial 
statements as a whole are free from 
material misstatement, whether due to 
fraud or error, and to issue an auditor’s 
report that includes our opinion. 
Reasonable assurance is a high level of 
assurance but is not a guarantee that an 
audit conducted in accordance with ISAs 
will always detect a material misstatement 
when it exists. Misstatements can arise 
from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, 
they could reasonably be expected to 
influence the economic decisions of 
users taken on the basis of these financial 
statements.

As part of an audit in accordance with 
ISAs, we exercise professional judgment 
and maintain professional skepticism 
throughout the audit. We also:

•  Identify and assess the risks of material 
misstatement of the financial statements, 
whether due to fraud or error, design and 

perform audit procedures responsive to 
those risks, and obtain audit evidence 
that is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our opinion. The risk 
of not detecting a material misstatement 
resulting from fraud is higher than for one 
resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations, or the override of 
internal control. 

•  Obtain an understanding of internal 
control relevant to the audit in order 
to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not 
for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the Bank’s internal 
control.

•  Evaluate the appropriateness of 
accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by 
m a n a g e m e n t . 

•  Conclude on the appropriateness of 
management’s use of the going concern 
basis of accounting and, based on 
the audit evidence obtained, whether 
a material uncertainty exists related 
to events or conditions that may cast 
significant doubt on the Bank’s ability 
to continue as a going concern. If we 
conclude that a material uncertainty 
exists, we are required to draw attention 
in our auditor’s report to the related 
disclosures in the financial statements 
or, if such disclosures are inadequate, to 
modify our opinion. Our conclusions are 
based on the audit evidence obtained 
up to the date of our auditor’s report. 
However, future events or conditions may 
cause the Bank to cease to continue as a 
going concern. 

•  Evaluate the overall presentation, 
structure and content of the financial 
statements, including the disclosures, 
and whether the financial statements 
represent the underlying transactions 
and events in a manner that achieves fair 
presentation.

We communicate with those charged with 
governance regarding, among other matters, 
the planned scope and timing of the audit 
and significant audit findings, including any 
significant deficiencies in internal control 
that we identify during our audit. 

Deloitte & Touche                
Beirut, Lebanon
December 27, 2021
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To the Shareholders, 
North Africa Commercial Bank S.A.L.
Beirut, Lebanon

Independent Auditor's Report 
BT 33135/DTT

Disclaimer of Opinion 

We were engaged to audit the financial 
statements of North Africa Commercial 
Bank S.A.L. (the “Bank”) which comprise 
the statement of financial position as at 
December 31, 2020, and the statement 
of profit or loss and other comprehensive 
income, statement of changes in equity 
and statement of cash flows for the year 
then ended, and a summary of significant 
accounting policies and other explanatory 
information.

Because of the significance of the matters 
described in the Basis for Disclaimer of 
Opinion section of our report, we have not 
been able to obtain sufficient appropriate 
audit evidence to provide a basis for an 
audit opinion on these financial statements 
and we do not express an opinion on the 
accompanying financial statements of the 
Bank.

Basis for Disclaimer of Opinion  

1.  As explained in note 3, the Bank has 
not applied the requirements of IAS 29 
"Financial Reporting in Hyperinflationary 
Economies" in the preparation of the 
financial statements for the year ended 
December 31, 2020. IAS 29 requires 
that the financial statements, and 
corresponding figures for previous 
periods, of an entity with a functional 
currency that is hyperinflationary, to be 
stated in terms of the measuring unit 
current at the end of the reporting period. 
Had the Bank applied the requirements 
of IAS 29 many of the elements of the 
accompanying financial statements, 
including disclosures, would have been 
significantly impacted. The effects 
on the financial statements of this 
departure have not been determined.

2.  Note 1 to the financial statements 
indicates that there is currently a high 
degree of uncertainty surrounding 
the Lebanese economy as a whole, 

triggered by the severe financial crisis 
and unprecedented economic downturn, 
the effects of the Covid-19 pandemic 
and the explosion at Beirut Seaport in 
August 2020. As the situation is rapidly 
evolving, the magnitude of the possible 
adverse effects remains unknown. 

The audit evidence available to us 
to confirm the appropriateness of 
preparing the financial statements on a 
going concern basis was limited due to 
the severity of the uncertainties noted 
above as applicable to the banking 
sector resulting from the overwhelming 
systemic risk which could impact the 
assessment of solvency risk, liquidity 
and funding risk, currency risk, credit risk 
and profitability and the related future 
actions and mitigation plans and factors. 

This situation indicates that a material 
uncertainty exists that may cast 
significant doubt on the Bank's ability 
to continue as a going concern and in 
the absence of any alternative evidence 
available to us, we were unable to form 
a view as to the applicability of the 
going concern basis, the circumstances 
of which, together with the effect on 
the financial statements should this 
basis be inappropriate, could result 
in the Bank being unable to realize its 
assets and discharge its liabilities in the 
normal course of business. The financial 
statements do not adequately disclose 
this fact. 

3.  Cash and deposits with central bank 
items and investments in financial assets 
measured at amortized cost, which are 
carried in the statement of financial 
position at LBP1,011billion and LBP192 
billion respectively (2019:LBP524billion 
and LBP224billion respectively), includes 
balances and investments in the Central 
bank and certificates of deposits 
in the amount of LBP1,010billion 
and LBP192billion respectively. 

Also, loans and advances to customers 

and deposits with banks and financial 
institutions, which are carried in 
the statement of financial position 
at LBP14billion and LBP126billion 
(2019:LBP16billion and LBP527billion) 

Consequently, the Bank booked 
additional provisions in the amount 
of LBP97billion (2019:LBP95billion) 
in accordance with the Central Bank 
of Lebanon requirements. However, 
the Bank has not recognized the 
appropriate level of impairment losses 
under the expected credit loss model in 
relation to these financial assets, which 
constitutes a significant departure 
from IFRS 9 - Financial Instruments.  
In these circumstances, we are unable 
to  quantify the effect of the departure 
from the accounting standard and in 
our opinion the effects would be both 
material and pervasive to the financial 
statements as a whole.

4.  Investments in financial assets 
measured at fair value through profit and 
loss and investments in financial assets 
measured at fair value through other 
comprehensive income in the statement 
of financial position amounting to 
LBP6billion and LBP62billion respectively 
(2019:LBP12billion and LBP105billion 
respectively). Management has stated 
the aforementioned financial assets 
at fair value by using inputs into the 
determination of fair value which are not 
indicative of economic reality and market 
conditions existing at the reporting date, 
which constitutes a departure from 
IFRSs. We were unable to determine the 
adjustments necessary to this amount. 

5.  Management has not disclosed in the 
financial statements the fair value of its 
financial assets and financial liabilities 
measured at amortized cost and the 
valuation techniques which constitutes 
a departure from IFRSs. We were 
unable to determine the fair value or the 
details which should be disclosed in the 
financial statements. 
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We conducted our audit of the Bank’s 
financial statements in accordance with 
International Standards on Auditing (ISAs). 
Our responsibilities under those standards 
are further described in the auditors’ 
responsibilities for the audit of financial 
statements section of our report. We are 
independent of the Bank in accordance 
with the International Ethics Standards 
Board for Accountants’ Code of Ethics for 
Professional Accountants (IESBA Code) 
together with the Code of Ethics of the 
Lebanese Association of Certified Public 
Accountants that are relevant to our audit 
of the financial statements, and we have 
fulfilled our other ethical responsibilities in 
accordance with these requirements. We 
believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our disclaimer opinion.

Other Matters

We have audited the Bank’s financial 
statements for the year ended December 
31, 2020 jointly with Deloitte & Touché 
who have rendered an adverse opinion on 
December 27, 2021 (review the joint audit 
report).

Emphasis of Matters

We draw attention to note 1 of the financial 
statements, which describes that the Bank's 
assets and liabilities accounting policy on 
foreign currency transactions and balances 
which is at the official exchange rate 
prevailing at the reporting period as per note 
3 and that the realization and settlement 
of these assets and liabilities respectively 
could be materially different. Our opinion is 
modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, 
in our professional judgment, were of most 
significance in our audit of the financial 
statements for the year ended December 
31, 2020. Except for the matters described 
in the “Basis for Disclaimer of Opinion” 
section of our report, we have determined 
that there are no other key audit matters to 
communicate in our report.

Other Information

Responsibilities of the Board of Directors 
and those Charged with Governance for 
the Financial Statements

The Board of directors and those charged 
with governance (referred to hereafter as 
“management”) are responsible for the 
preparation and fair presentation of the 
Bank financial statements in accordance 
with IFRSs, and for such internal control 

as management determines is necessary 
to enable the preparation of financial 
statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or 
error.

In preparing the financial statements, 
the Board of Directors is responsible for 
assessing the Bank’s ability to continue as 
a going concern, disclosing, as applicable, 
matters related to going concern and using 
the going concern basis of accounting 
unless management either intends to 
liquidate the Bank or to cease operations, 
or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are 
responsible for overseeing the Bank’s 
financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of 
the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable 
assurance about whether the financial 
statements as a whole are free material 
misstatement, whether due to fraud or 
error, and to issue an auditor's report 
that includes our opinion. Reasonable 
assurance is a high level of assurance, but 
is not guarantee that an audit conducted in 
accordance with ISAs will always detect a 
material misstatement when it exists. 

Misstatements can arise from fraud 
or error and are considered material if, 
individually or in the aggregate, they could 
reasonably be expected to influence the 
economic decisions of users taken on the 
basis of these financial statements.
 
As part of an audit in accordance with 
ISAs, we exercise professional judgment 
and maintain professional skepticism 
throughout the audit. We also:

•  Identify and assess the risks of material 
misstatement of the financial statements, 
whether due to fraud or error, design and 
perform audit procedures responsive to 
those risks, and obtain audit evidence 
that is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our opinion. The risk 
of not detecting a material misstatement 
resulting from fraud is higher than for one 
resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery intentional omission, 
misrepresentations, or the override of 
internal control.

•  Obtain an understanding of internal 
control relevant to the audit in order 
to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not 
for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the Bank's internal 
control.

•  Evaluate the appropriateness of 
accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by 
m a n a g e m e n t .

•  Conclude on the appropriateness of 
management's use of the going concern 
basis of accounting and, based on 
the audit evidence obtained, whether 
a material uncertainty exists related 
to events or conditions that may cast 
significant doubt on the Bank's ability 
to continue as a going concern. If we 
conclude that a material uncertainty 
exists, we are required to draw attention 
in our auditor's report to the related 
disclosures in the financial statements 
or, if such disclosures are inadequate, to 
modify our opinion. Our conclusions are 
based on the audit evidence obtained 
up to the date of our auditor's report. 
However, future events or conditions may 
cause the Bank to cease to continue as 
going concern.

•  Evaluate the overall presentation, 
structure and content of the financial 
statements, including the disclosures, 
and whether the financial statements 
represent the underlying transactions 
and events in a manner that achieves fair 
presentation.

We communicate with those charged 
with governance regarding, among other 
matters, the planned scope and timing 
of the audit significant audit findings, 
including any significant deficiencies in 
internal control that we identify during our 
audit.

From the matters communicated with 
those charged with governance, we 
determine those matters that were of most 
significance in the audit of the financial 
statements of the current period and 
are therefore the key audit matters. We 
describe these matters in our auditor’s 
report unless law or regulation precludes 
public disclosure about the matter or 
when, in extremely rare circumstances, 
we determine that a matter should not 
be communicated in our report because 
of the adverse consequences of doing 
so would reasonably be expected to be 
outweigh the public interest benefits of 
such communication.

Sidani &  Co.
Beirut, Lebanon
December 27, 2021
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December 31,

Assets Notes 2020 2019

LBP’000 LBP’000

Cash and deposits with Central Bank

Deposits with banks and financial institutions

Deposits with the parent, sister and other related banks

Loans and advances to customers

Investment trading securities at fair value through profit or loss

Investment securities at fair value through other comprehensive income

Investment securities at amortized cost

Property and equipment

Intangible assets

Other assets

5

6

7

8

9

9

9

11

12

13

1,011,152,060

125,878,055

31,835,763

14,134,329

6,444,449

61,807,735

191,791,316

43,399,105

159,465

10,240,875

523,641,078

526,990,274

30,415,125

15,521,676

12,204,040

104,741,660

224,484,321

46,675,421

280,815

5,167,129

Total assets 1,496,843,152 1,490,121,539

Liabilities

Deposits from a central bank

Deposits from banks and financial institutions

Deposits from the parent, sister and other related banks

Customers’ deposits

Other liabilities

Provisions

14

15

16

17

18

19

80,410,591

11,526,992

867,097,359

292,981,487

8,835,965

8,015,940

80,484,850

23,892,826

842,432,494

278,201,225

9,784,731

7,748,739

Total liabilities 1,268,868,334 1,242,544,865

Equity

Capital

Cash contribution to capital

Reserves

Change in fair value of investment securities at fair value through other comprehensive income

Retained earnings

Profit/(loss) for the year 

20

20

21

9

15,000,000

148,488,750

76,956,605

(43,665,715)

27,536,973

3,658,205

15,000,000

148,488,750

76,956,605

(20,405,654)

70,534,040

(42,997,067)

Total equity 227,974,818 247,576,674

Total liabilities and equity 1,496,843,152 1,490,121,539

Financial instruments with off-balance sheet risks

Letters of guarantee and standby letters of credit   
Letters of credit - export confirmed

29 19,491,535
_

19,131,102
86,531

Financial Statements
 A. Statement of Financial Position

The accompanying notes form an integral part of the Financial statements
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Year Ended December 31,

Notes 2020 2019

LBP’000 LBP’000

Interest income

Less: withholding tax on interest

Interest income, net of withholding tax

Interest expense

• Net interest income

22

23

52,043,964

(4,295,997)

47,747,967

(19,786,535)

27,961,432

79,228,532

(2,683,710)

76,544,822

(39,575,106)

36,969,716

Fee and commission income

Fee and commission expense

• Net fee and commission income

24 383,469

(173,701)

209,768

1,158,665

(186,938)

971,727

Net (loss)/gain on investment securities at fair value through profit or loss

Gain on difference of exchange

• Net financial revenues

25 (1,573,964)

(119,775)

26,477,461

7,307,124

101,876

45,350,443

Provision for expected credit loss

Net financial revenues/(losses) after provision of impairment loss

31 (9,546)

26,467,915

(66,052,426)

(20,701,983)

Salaries and related charges

Depreciation, amortization, and allowance for impairment

General and administrative expenses

Other revenues

• Total operating expenses

26

11 & 12

27

(12,997,277)

(3,397,666)

(4,840,385)

16,050

(21,219,278)

(12,025,258)

(1,745,557)

(4,796,357)

__

(18,567,172)

Profit/(loss) before income tax

Income tax expense 18

5,248,637

(1,590,432)

(39,269,155)

(3,727,912)

Profit/(loss) for the year 3,658,205 (42,997,067)

B. Statement of Profit or Loss

The accompanying notes form an integral part of the Financial statements
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C.  Statement of Profit or Loss & Other Comprehensive Income 

Year Ended December 31,

Notes 2020 2019

LBP’000 LBP’000

Net profit / (loss) for the year 3,658,205 (42,997,067)

Other comprehensive income / (loss): 
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:

• Unrealized loss on financial assets at fair value through other comprehensive income

• Deferred tax
9

13

(27,965,535)

4,705,474

(19,821,929)

3,418,394

Total other comprehensive loss (23,260,061) (16,403,535)

Total comprehensive loss for the year (19,601,856) (59,400,602)

Capital Cash 
contribution 

to capital

Reserves Change in 
fair value of 
investment 
securities

Retained 
earnvings

Profit / (Loss) 
for the year

Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Balance January 1, 2019

Allocation of 2018 profit

Total comprehensive loss for the year 2019

15,000,000

_

_

148,488,750

_

_

75,588,919

1,367,686

_

(4,002,119)

_

(16,403,535)

58,224,852

12,309,188

_

13,676,874

(13,676,874)

(42,997,067)

306,977,276

_

(59,400,602)

Balance December 31, 2020 15,000,000 148,488,750 76,956,605 (20,405,654) 70,534,040 (42,997,067) 247,576,674

Allocation of 2019 Loss

Total comprehensive loss for the year 2020

_

_

_

_

_

_

_

(23,260,061)

(42,997,067)

_

42,997,067

3,658,205

_

(19,601,856)

Balance December 31, 2020 15,000,000 148,488,750 76,956,605 (43,665,715) 27,536,973 3,658,205 227,974,818

D. Statement of Changes in Equity

The accompanying notes form an integral part of the Financial statements
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E. Statement of Cash Flows

Year Ended December 31,

Notes 2020 2019

LBP’000 LBP’000

Cash flows from operating activities:

Profit/(loss) for the year before income tax  

Adjustments for:

• Depreciation, amortization, and allowance for impairment

• Change in fair value of investment securities at fair value through profit or loss 

• Allowance for expected credit losses

• Provision for employees’ end-of-service indemnities

• Other provisions

•  Dividend income

•  Interest income

•  Interest expense

Net change in compulsory deposits with Central Bank of Lebanon with maturities exceeding three months

Net change in deposits with banks and financial institutions with maturities exceeding three months

Net change in investment securities at fair value through profit or loss

Net change in investment securities at fair value through other comprehensive income

Net change in investment securities at amortized cost

Net change in loans and advances to customers

Net change in other assets

Net change in deposits from banks and financial institutions

Net change in customers’ deposits

Net change in other liabilities

Settlements of employees’ end-of-service indemnities

11 & 12

25

31

19 & 27

19

25

9

9

8

13

15

17

18

19

5,248,637

3,397,666

1,788,081

9,546

693,373

77,341

(214,117)

(47,747,967)

19,786,535

27,612,811

336,509,668

3,971,510

14,968,390

32,268,078

1,377,801

(368,272)

(12,184,096)

15,240,186

1,188,714

(503,513)

(39,269,155) 

1,745,557 

2,048,823 

66,052,426 

334,828 

10,929 

(9,355,572)

(76,544,822)

39,575,106

(204,432)

75,033,750

_

_ 

57,211,794

5,328,239

(2,369)

(66,133,848)

(17,401,416)

4,539,420

(582,257)

403,120,372 42,387,001

Income tax paid 

Dividends received 

Interest received 

Interest paid

(3,727,912)

214,117

53,012,861

(24,119,408)

(1,848,243)

9,355,572

75,710,463

(36,428,348)

Net cash generated from operating activities 428,500,030 89,176,445

Cash flows from investing activities:

• Acquisition of property and equipment 

• Acquisition of intangible assets

11

12

_

_
(4,633,037) 

(55,097)

Net cash used in investing activities _ (4,688,134)

Cash flows from financing activities:

• Net change in Deposits from central banks

• Net change in Deposits from parent, sister and other related banks

14

16

86,476

28,195,341

290,607

86,601,062

Net cash generated from financing activities 28,281,817 86,891,669

Net increase in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents beginning of year

456,781,847

448,909,853

171,379,980

277,529,873

Cash and cash equivalents end of year 28 905,691,700 448,909,853

 
The accompanying notes form an integral part of the Financial statements
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North Africa Commercial Bank S.A.L. is a Lebanese joint-stock company registered in the Trade Register in 1973 under Number 30199 
and in the Central Bank of Lebanon list of banks under number 62. 

The Bank offers a full range of commercial banking activities in accordance with the applicable Lebanese Laws and banking regulations.  
The head office is located in Downtown Beirut, Block “C” building in plot 1524.

The Bank is 99.56% owned by the Libyan Foreign Bank (parent bank).

Since the last quarter of 2019, Lebanon has 
been witnessing severe events which had 
and continue to have a significant impact on 
the fiscal, monetary and economic outlook 
along with their related adverse impact on 
the business community as a whole and the 
banking system in particular, mainly: social 
unrest and business disruption across the 
country, series of downgrades to the level 
of default ranking for private and sovereign 
credit risk by all major rating agencies, 
restrictions on cash withdrawals and 
movement of funds in foreign currencies, 
non-ability to transfer funds from local bank 
accounts in foreign currency to foreign 
accounts with correspondent banks, and the 
Lebanese Republic default on its Eurobonds 
due on March 9, 2020 and then the decision 
to discontinue payments on all of its 
outstanding USD-denominated Eurobonds. 
The Eurobonds default precludes access to 
international markets for foreign financing, 
while the domestic banking system is 
severely impaired.

The dry up of the dollar inflow to the county 
precipitated systemic failures across 
banking, debt and the exchange rate. A 
significant portion of the Lebanese banks 
holdings consist of sovereign lending, 
including deposits with Central Bank of 

Lebanon, which made banks unable to meet 
their dollar obligations to customers. A de 
facto restriction on outbound transfers and 
foreign currency cash withdrawals, were 
imposed to preserve the foreign currency 
left in the country. The difficulty in accessing 
foreign currencies led to the emergence of a 
parallel market to the official peg whereby 
the price to access foreign currencies 
increased, deviating significantly from 
the official peg of 1507.5 LBP/USD. This 
has resulted in an uncontrolled rise in 
prices driving high inflation and rise in the 
consumer price index, loss of confidence 
in the economy and deterioration in the 
economic fundamentals.

A devastating deadly blast occurred on 
August 4, 2020 of the Beirut Seaport 
causing severe property damages across a 
wide area of the capital along with a large 
number of casualties. 

The Central Bank of Lebanon efforts to 
control foreign and slow the loss of foreign 
currency reserves, led to multiple exchange 
rates, however unsustainable.
 
On April 30, 2020 the Lebanese Council 
of Ministers approved the Lebanese 
Government's Financial Recovery plan (the 

plan) which includes among other items, 
reviewing the peg policy, restructuring of 
the government debt, restructuring of the 
financial system and the banking sector, and 
international financial assistance. On May 
1, 2020, a formal request for support from 
the International Monetary Fund (IMF) was 
addressed to the IMF and discussion is still 
ongoing at the date of issue of the financial 
statements with no progress made so far.

In this respect the Association of Banks 
in Lebanon (ABL) has challenged the 
Government’s Plan for many uncertainties 
associated with the Plan and the 
assumptions made in it. The ABL submitted 
an alternative approach to tackling the 
Lebanese economic crisis in general and 
the banking crisis in particular.

As a result of the above adverse factors, the 
Lebanese economy has been contracting 
since the last quarter of 2019. The crisis 
has been intensified by the negative impact 
of the explosion in the Seaport of Beirut and 
COVID-19 pandemic affecting Lebanon and 
the world leading to further deterioration of 
the economic environment, disruption of 
business operations and regular banking 
practices, rise of unemployment and social 
unrest. 

1.1 The Macro Economic Environment

1. General Information

Since the beginning of the crisis in October 2019, the Central Bank of Lebanon (“BDL”) has issued a series of circulars reflecting on policy 
initiatives and crisis management. Below is brief of the key circulars that are still active: 

1.2 Central Bank of Lebanon Policy Initiatives

F. Notes to the Financial Statements 
Year ended December 31, 2020
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•  BDL licensees should apply the following 
minimum regulatory expected credit loss 
(“ECL”) ratios, while permitting banks to 
constitute progressively those ECLs over 
a period of 5 years (starting from 2020). 
The BDL Central Council may consider 
the extension of the period to 10 years, for 
banks that manage to complete the 20% 
cash contribution to capital requirement.  

Foreign currency placements with BDL, 
including Certificates of Deposits: 1.89% 

Local currency deposits with BDL: 0%  

Lebanese government bonds 
in foreign currencies: 45%  

Lebanese treasury bills in local currency: 
0% 

•  BDL licensees are allowed not to 
downgrade loans exposures showing 
past dues (principal and interest) between 
February and December 2020 as a result 
of COVID-19, unless borrower ceases 
to operate as a going concern, in which 
case exposure should be automatically 
downgraded to Stage 3. 

•  Prohibition of dividends distribution on 
banks’ common shares for the years 
2019 and 2020. 

•  By December 31, 2020, banks should 
complete a 20% increase of the common 
equity tier I capital as at December 31, 
2018. The BDL Central Council may 
consider for banks to complete 50% of 
this capital increase through transfer of 
real estate by the shareholders, provided 
these are liquidated within 5 years. 

 
•  Allowing banks to include the revaluation 

surplus of Property and Equipment in Tier 
I capital, subject to BDL approval on the 
revaluation. 

•  Banks must comply with the minimum 
capital adequacy ratios. Bank should 
refrain from dividend distribution, should 
these ratios fall below 7% for common 
equity Tier I ratio; 10% for tier I ratio; and 
12% for total capital ratio. 

Furthermore, if the capital conservation 
buffer on common equity falls below 2.5% 
of risk weighted assets during 2020 and 
2021, banks should rebuild the gap by end 
of 2024, by a minimum of 0.75% per year, 
starting 2022.

•  Banks are required to submit to a 
comprehensive plan, reflecting the banks’ 
strategies to comply with the regulatory 
minimum capital requirements, including 
the timeline to achieve compliance. The 
plan should incorporate allowances 
required by the Banking Control 
Commission of Lebanon against different 
risks banks are exposed to. 

•  As exceptional measures, 100% of 
ECL on Stage 1 and Stage 2 exposures 
(except those against sovereign and BDL 
exposures in local and foreign currency), 
may be added to common equity Tier I 
capital. These will be gradually amortized 
to 75% in 2022, 50% in 2023 and 25% in 
2024. 

•  Banks should perform a fair value 
assessment of their assets and liabilities 
and set a plan to comply with all applicable 
regulatory requirements, namely those 
related to liquidity and capital adequacy, 
and restore their levels of service which 
were in place before the economic crisis. 

Banks should also submit a request to the 
BDL Central Council to reconstitute/raise 
their capital to the required levels by the 
end of the first quarter of the year 2021, 
where applicable. In this respect, banks 
shall consider soliciting their depositors 
to convert their deposits into shares or 

bonds, provided listing the bank’s shares 
on the Beirut Stock Exchange. 

•  Banks should secure by February 28, 
2021, offshore foreign currency deposits 
equivalent to a minimum of 3% of their 
total foreign currency as at July 31, 2020. 

Basic Circular 154

Intermediate Circular 567 

Regulatory Framework
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Intermediate Circular 536: Stipulates the following measures: 

1.3 The Bank’s Financial Particulars 

•  Interest earned on by banks on USD 
Certificates of Deposits issued by BDL, 
are received 50%-50% in USD and LBP 
respectively. Similarly, interest on customers 
deposits denominated in foreign currencies 
are paid 50%-50% in the account currency 
and LBP respectively. 

•  Banks should comply with interest rate 
ceilings on customer deposits capped at 
5% and 8.5% on foreign currency and LBP 
denominated deposits respectively. 

•  The Beirut Reference Rates (BRR) should 
reflect the lower deposit rates. 

•  Basic Circular 150 exempting banks from 
compulsory reserve requirements on 
fresh foreign currency deposits received 
after April 9, 2020, subject to conditions. 

•  Basic Circulars 148 and 151 and 

Intermediate Circulars 549 and 565 
allowing withdrawals of pre-crisis 
customers’ deposits foreign currency 
accounts at the BDL platform rate subject 
to limits set by banks. 

•  Intermediate Circulars 547 and 552 
requesting banks to rollover loans to 
customers in local and foreign currencies 
maturing between March 2020 to June 
2020 up to 5 years at zero interest rate 
and fees, subject to the bank assessment 
of the customers’ inability to settle their 
dues because of the economic situation. 
BDL also allowed the extension of loans 
to businesses to fund salaries and 
operating expenses, at the same terms 
mentioned above. In return, BDL would 
extend loans to banks in USD at zero 

interest rates against those loans to 
banks’ customers. 

•  Basic Circular 152 and Intermediary 
Circular 569 allowing banks extension of 
loans up to 5 years at zero interest rate, to 
help those affected by the Beirut Seaport 
explosion. In return, BDL would extend 
loans to banks in USD at zero interest rates 
against those loans to banks’ customers. 

•  Intermediate Circular 568 requesting 
banks to accept repayment by resident 
customers of their USD denominated 
retail loans (up to USD800,000 for 
housing loans and USD100,000 for retail 
loans) in local currency at the official 
exchange rate (LBP1507.5 to the USD). 

Assets and liabilities in foreign currency 
as presented in the financial statements, 
were converted into Lebanese Pound 
at the official exchange rate of USD1 = 
LBP1,507.5 which significantly varies from 
the exchange rates in the parallel markets. 

Loss allowances on deposits with banks, 
deposits with and certificates of deposit 
issued by the Central Bank of Lebanon 
in foreign currencies, and Lebanese 
government securities held at amortized 
cost or at fair value through other 
comprehensive income have not been 
assessed and determined in accordance 
with International Financial Reporting 
Standard (IFRS) 9 expected credit losses 
requirements and models, given the 
uncertainties surrounding the Government 
debt restructuring and the impact thereof on 
the exposure in foreign currencies with the 
Central Bank of Lebanon, and the absence 
of observable data in the financial market, 
therefore impacting Management’s ability 
to make adequate impairment assessment.

Fair values of financial assets originated 
in Lebanon have been determined by the 
Bank using notional prices quoted on 

inactive and illiquid markets or using yield 
curves that are not reflective economic 
reality and of market conditions.  In the 
absence of reliable data, the Bank did not 
disclose the fair value of financial assets 
measured at amortized cost.
 
The downgrade of sovereign credit rating, 
the increase in credit, liquidity, market 
and operational risks across all business 
sectors, the de-facto capital controls 
and restrictions on transfers of foreign 
currency overseas exposing the banking 
sector to litigation, the current and future 
possible to fiscal, economic and political 
conditions as well as changes to the legal 
and regulatory landscape in the Republic of 
Lebanon stemming from the above events 
and the declared Government’s Recovery 
Plan have led to significant uncertainties 
and the full range of effects on the banking 
sector in general and on the Bank’s 
financial standing is unknown as of and 
beyond December 31, 2020. Management 
has significant concerns about the effects 
that the above matters will have on the 
equity of the Bank and the recapitalization 
needs that will arise once the necessary 
adjustments are determined and recorded.  

The Bank’s Management’s current strategy 
is to continue operations with limited scope 
of services and transactions, similarly to 
the banking sector as a whole, as they have 
since October 17, 2019. 

In addition, the new building used as head 
office of the Bank and the furniture and 
office equipment were damaged due to the 
explosion in Beirut seaport which occurred 
on August 4, 2020 and which has been 
assessed at US$500thousand noting that 
they are covered by insurance policies. The 
coverage from the insurance company is 
related to the completion of the ongoing 
investigation that is performed.

As disclosed in Note 32 to these financial 
statements, the Bank’s capital adequacy ratio 
as at December 31, 2020, similarly to other 
applicable regulatory ratios, was calculated 
based on the disclosed figures, and did not 
take into consideration the adjustments that 
will result from the uncertainties reflected 
above once these uncertainties become 
reasonably quantifiable.

Monetary and Exchange Rate Policies and Socio-Economic Support: 
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The following new IFRSs and amendments to IFRSs and Interpretations, which became effective for annual periods beginning on or 
after January 1, 2020, have been adopted in these financial statements Although the application of these new and revised IFRSs did 
not have any material impact on the amounts presented for the current year or prior years, it may affect the accounting for future 
transactions or arrangements.

2.  Application of New and Revised International Financial 
Reporting Standards (IFRS)

A. New and Amended IFRS Applied with No Material Effect on the Financial Statements

Interest Rate Benchmark Reform: 
Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7

IBOR Transition (Interest Rate Benchmark Reform) 
In September 2019, the IASB issued Interest Rate Benchmark 
Reform (Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7) (IBOR reform 
Phase 1). IBOR reform Phase 1 provides a number of reliefs, which 
apply to all hedging relationships that are directly affected by 
interest rate benchmark reform. Such reliefs permit to assume that 
hedging relationships are unaffected by the uncertainties caused 
by IBOR reform. This includes assuming that hedged cash flows 
are not altered as a result of IBOR reform. Also, the reliefs allow to 
not discontinue hedging relationships as a result of retrospective 
or prospective ineffectiveness. IBOR Reform Phase 1 also requires 
additional disclosures in relation to those hedging relationships to 
which the reliefs are applied.

Amendments to IFRS 3: 
Definition of a Business 

The amendments in Definition of a Business (Amendments to IFRS 
3) are changes to Appendix A (Defined Terms), the application 
guidance, and the illustrative examples of IFRS 3 only. 

Amendments to references to the Conceptual Framework in IFRS Standards
Amendments on 
IFRS (2) - Share-based Payment
IFRS (3) - Business Combinations
IFRS (6) - Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
IFRS (14)- Regulatory Deferral Accounts
IAS (1) - Presentation of Financial Statements
IAS (8) - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS (34) - Interim Financial Reporting
IAS (37) - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS (38) - Intangible Assets
IFRIC (12) - Service Concession Arrangements
IFRIC (19) - Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
IFRIC (20) - Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
IFRIC (22) - Foreign Currency Transactions and Advance Considerations
SIC (32) - Intangible Assets-Web Site Costs
Some pronouncements are only updated to indicate which version of the framework they are 
referencing to. 
IAS (1) - Presentation of Financial Statements
IAS (8) - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors refer to the 
definitions

The Bank has adopted amendments to references to the 
Conceptual Framework in IFRS Standards related IFRS 2, IFRS 
3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, 
IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, and SIC-21 during this year.

Amendments to provide lessees with an exemption from assessing whether a COVID -19 
related rent concession is a lease modification

The amendments provide relief to lessees in accounting for rent 
concessions occurring as a direct consequence of COVID-19, by 
introducing a practical expedient to IFRS 16.
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At the date of authorisation of these financial statements, the Bank has not applied the following new and revised IFRS Standards that 
have been issued but are not yet effective:

The directors anticipate that these new Standards, Interpretations, and amendments will be adopted in the Bank’s financial statements 
as and when they are applicable and adoption of these new Standards, Interpretations and amendment, may have no material impact 
on the financial statements of the Bank in the period of initial application.

2.1.B. New and Revised IFRS in Issue But Not Yet Effective and Not Early Adopted 

New and Amended IFRSs Effective for Annual Periods Beginning on or After

Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 Amendments to IFRS 9, IAS 39 IFRS 7, IFRS 4 
and IFRS 16
In August 2020 the IASB issued Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 Amendments to 
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16, (IBOR reform Phase 2) to address the accounting 
issues which arise upon the replacement of an IBOR with a risk-free rate (“RFR”).

IBOR reform Phase 2 includes a number of reliefs and additional disclosures. The reliefs apply 
upon the transition of a financial instrument from an IBOR to RFR. As a practical expedient, 
changes to the basis for determining contractual cash flows as a result of interest rate 
benchmark reform are required to be treated as changes to a floating interest rate, provided 
that, for the financial instrument, the transition from the IBOR benchmark rate to RFR takes 
place on an economically equivalent basis. 

January 1, 2021

IFRS 3 | Reference to the Conceptual Framework:
Amendments add an explicit statement that an acquirer does not recognize contingent assets 
acquired in a business combination.

January 1, 2022

IAS 16 — Property, Plant and Equipment:
Amendments prohibit deducting from the cost of an item of property, plant and equipment 
any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and 
condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. 
Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the cost of producing 
those items, in profit or loss.

January 1, 2022

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Amendments specify that 
the ‘cost of fulfilling’ a contract comprises the ‘cost that relate directly to the contract’. 

January 1, 2022

Annual Improvements to IFRS Standards 2018–2020 Cycle amending IFRS 1,  
IFRS 9, IFRS 16, and IAS 41.
•  IFRS1 - First-time Adoption of International Financial Reporting Standards – in which the 

subsidiary is permitted to recognise cumulative translation differences (CTD) at the amount 
that would be included in the parent’s consolidated financial statements, based on the 
parent’s date of transition to IFRSs.

•  IFRS 9 – Financial Instruments – The amendment on paragraph B3. 3.6 of the Standard 
clarifies the fees that a borrower includes in the 10 per cent test when assessing whether the 
terms of a new or modified financial liability are substantially different from the terms of the 
original financial liability.  These fees include only fees paid or received between the borrower 
and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's 
behalf. 

•  Amendment of Illustrative Example 13 accompanying IFRS 16 Leases removes from the 
example the illustration of the reimbursement of leasehold improvements by the lessor in 
order to resolve any potential confusion regarding the treatment of lease incentives that 
might arise because of how lease incentives are illustrated in that example. 

January 1, 2022
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The directors anticipate that these new Standards, Interpretations, and amendments will be adopted in the Bank’s financial statements 
as and when they are applicable and adoption of these new Standards, Interpretations and amendment, may have no material impact 
on the financial statements of the Bank in the period of initial application.

New and Amended IFRSs Effective for Annual Periods Beginning on or After

Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Amendments regarding the 
classification of liabilities as Current or Non-current.

January 1, 2023

Amendments to IFRS 4 Insurance Contracts Extension of the Temporary Exemption from 
Applying IFRS 9

January 1, 2023

IFRS 17 Insurance Contracts January 1, 2023

Amendments to IFRS 17 Insurance Contracts January 1, 2023

Amendments to IFRS 10 Consolidated Financial Statements and IAS 28 Investments in 
Associates and Joint Ventures (2011) relating to the treatment of the sale or contribution of 
assets from and investor to its associate or joint venture.

Effective date deferred indefinitely. Adoption is still permitted.
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The financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).
The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain financial instruments measured at fair value.
The financial statements are presented in Lebanese Pound (LBP) which is the Bank’s functional currency. 
Assets and liabilities are grouped according to their nature and presented in the statement of financial position in an approximate order 
that reflects their relative liquidity.

Following is a summary of the most significant accounting policies applied in the preparation of these financial statements:

IAS 29 ‘Financial Reporting in 
Hyperinflationary Economies’ does not 
prescribe when hyperinflation arises, 
however it does provide characteristics 
of an economic environment of a country 
which indicate hyperinflation and allows 
judgement as to when restatement of 
financial statements becomes necessary. 
Characteristics of the economic 
environment of a country which indicate 
the existence of hyperinflation include: 

•   the cumulative inflation rate over three 
years approaches, or exceeds, 100%; 

•  the general population prefers to keep 
its wealth in non-monetary assets or in a 
relatively stable foreign currency. Amounts 
of local currency held are immediately 
invested to maintain purchasing power; 

•   the general population regards monetary 
amounts not in terms of the local currency 

but in terms of a relatively stable foreign 
currency. Prices may be quoted in that 
currency; 

•   sales and purchases on credit take 
place at prices that compensate for 
the expected loss of purchasing power 
during the credit period, even if the period 
is short; and 

•   interest rates, wages, and prices are 
linked to a price index. 

During the year ended December 31, 2020, 
the economic environment in Lebanon 
experienced the acceleration of inflation 
indices, a three-year cumulative inflation 
rate exceeding 100%, and the significant 
devaluation of the Lebanese Pound. 
Judgement applied, determine that there 
were sufficient characteristics in Lebanon 
to consider its economy hyperinflationary 
as of December 31, 2020. 

The basic principles in IAS 29 is that the 
financial statements of an entity that 
reports in the currency of a hyperinflationary 
economy should be stated in terms of the 
measuring unit current at the balance 
sheet date. Comparative figures for prior 
period(s) should be restated into the same 
current measuring unit.
 
The Bank has not applied the principles 
of IAS 29 in the preparation of these 
financial statements given, among other 
considerations, the significant divergence 
in market perception of the exchange rate 
in comparison to the official exchange rate; 
consensus on the use of same general 
price index across entities that report in 
Lebanese Pound; and any views of relevant 
regulators including taxation. 

The principal accounting policies are set 
out below:

Transactions in currencies other than 
the entity's reporting currency (foreign 
currencies) are recognized at the rates of 
exchange prevailing at the dates of the 
transactions. At the end of each reporting 
period, monetary items denominated 
in foreign currencies are retranslated at 
the rates prevailing at that date. Non-

monetary items carried at fair value that 
are denominated in foreign currencies are 
retranslated at the rates prevailing at the 
date when the fair value was determined. 
Non-monetary items that are measured 
in terms of historical cost in a foreign 
currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items 
are recognized in profit or loss in the period 
in which they arise except for exchange 
differences on transactions entered into 
in order to hedge certain foreign currency 
risks, which are recognized in other 
comprehensive income.

3. Significant Accounting Policies

Basis of Preparation

Summary of Significant Accounting Policies

Hyperinflation in Lebanon 

A. Foreign Currencies
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Financial assets and financial liabilities 
are recognized in the Bank’s statement of 
financial position when the Bank becomes 
a party to the contractual provisions of the 
instrument.

Recognized financial assets and financial 
liabilities are initially measured at fair 
value. Transaction costs that are directly 
attributable to the acquisition or issuance 
of financial assets and financial liabilities 
(other than financial assets and financial 
liabilities at FVTPL) are added to or 
deducted from the fair value of the financial 
assets or financial liabilities, as appropriate, 

on initial recognition. Transaction costs 
directly attributable to the acquisition of 
financial assets or financial liabilities at 
FVTPL are recognized immediately in profit 
or loss.

If the transaction price differs from fair 
value at initial recognition, the Bank will 
account for such difference as follows:

•  If fair value is evidenced by a quoted 
price in an active market for an identical 
asset or liability or based on a valuation 
technique that uses only data from 
observable markets, then the difference 

is recognized in profit or loss on initial 
recognition (i.e. day 1 profit or loss); 

•  In all other cases, the fair value will 
be adjusted to bring it in line with the 
transaction price (i.e. day 1 profit or loss 
will be deferred by including it in the initial 
carrying amount of the asset or liability). 

After initial recognition, the deferred gain or 
loss will be released to profit or loss on a 
rational basis, only to the extent that it arises 
from a change in a factor (including time) 
that market participants would take into 
account when pricing the asset or liability.

All financial assets are recognized and 
derecognized on a trade date where the 
purchase or sale of a financial asset is under 
contract whose terms require delivery of 
the financial asset within the timeframe 
established by the market concerned, 
and initially measured at fair value, plus 
transaction costs, except for those financial 
assets classified as at FVTPL. Transaction 
costs directly attributable to the acquisition 
of financial assets classified as at FVTPL 
are recognized immediately in profit or 
loss.

All recognized financial assets that are 
within the scope of IFRS 9 are required to 
be subsequently measured at amortized 
cost or fair value on the basis of the 
entity’s business model for managing the 
financial assets and the contractual cash 
flow characteristics of the financial assets. 
Specifically: 

•  Debt instruments that are held within 
a business model whose objective is to 
collect the contractual cash flows, and 
that have contractual cash flows that are 
solely payments of principal and interest 
on the principal amount outstanding 
(SPPI), are subsequently measured at 
amortized cost; 

•  Debt instruments that are held within a 
business model whose objective is both 
to collect the contractual cash flows and 
to sell the debt instruments, and that have 
contractual cash flows that are SPPI, are 
subsequently measured at FVTOCI; 

•  All other debt instruments (e.g. debt 
instruments managed on a fair value 
basis, or held for sale) and equity 
investments are subsequently measured 
at FVTPL. 

However, the Bank may make the following 
irrevocable election / designation at initial 
recognition of a financial asset on an 
asset-by-asset basis:

•  The Bank may irrevocably elect to present 
subsequent changes in fair value of an 
equity investment that is neither held 
for trading nor contingent consideration 
recognized by an acquirer in a business 
combination to which IFRS 3 applies, in 
OCI; and 

•  The Bank may irrevocably designate 
a debt instrument that meets the 
amortized cost or FVTOCI criteria as 
measured at FVTPL if doing so eliminates 
or significantly reduces an accounting 
mismatch (referred to as the fair value 
option). 

Financial Assets 

B. Financial Instruments 
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An assessment of business models for 
managing financial assets is fundamental 
to the classification of a financial asset. 
The Bank determines the business models 
at a level that reflects how groups of 
financial assets are managed together to 
achieve a particular business objective. 
The Bank’s business model does not 
depend on management’s intentions for 
an individual instrument therefore the 
business model assessment is performed 
at a higher level of aggregation rather 
than on an instrument-by-instrument 
basis. The Bank has more than a single 

business model to manage investments 
instruments which reflect the bank’s 
management of its financial assets for 
the purpose of generating cash flows. The 
Bank’s business models specify whether 
the cash flows will collect contractual cash 
flows or sell financial assets or both.
 
When a debt instrument measured at 
FVTOCI is derecognized, the cumulative 
gain/loss previously recognized in OCI 
is reclassified from equity to profit or 
loss. In contrast, for an equity investment 
designated as measured at FVTOCI, the 

cumulative gain/loss previously recognized 
in OCI is not subsequently reclassified to 
profit or loss but transferred within equity. 

Debt instruments that are subsequently 
measured at amortized cost or at FVTOCI 
are subject to impairment.

In the current and prior reporting period the 
Bank has applied the fair value option and 
so has designated debt instruments that 
meet the amortized cost or FVTOCI criteria 
as measured at FVTPL.

Financial assets at FVTPL are: 

•  assets with contractual cash flows that 
are not SPPI; or/and 

•  assets that are held in a business model 
other than held to collect contractual cash 
flows or held to collect and sell; or 

•  assets designated at FVTPL using the fair 
value option. 

These assets are measured at fair value, with 
any gains/losses arising on remeasurement 
recognized in profit or loss. Fair value is 
determined in the manner described below.

If the business model under which the 
Bank holds financial assets changes, the 
financial assets affected are reclassified. 

The classification and measurement 
requirements related to the new category 
apply prospectively from the first day of the 

first reporting period following the change in 
business model that results in reclassifying 
the Bank’s financial assets.

The Bank recognizes loss allowances for 
ECLs on the following financial instruments 
that are not measured at FVTPL:

• loans and advances to banks; 
• loans and advances to customers; 
• debt investment securities; 
• leases receivable
• loan commitments issued; and 
• financial guarantee contracts issued. 

No impairment loss is recognized on equity 
investments. 
 
With the exception of Purchased or 
Originated Credit Impaired (POCI) financial 

assets (which are considered separately 
below), ECLs are required to be measured 
through a loss allowance at an amount 
equal to:

•  12-month ECL, expected credit loss that 
result from those default events on the 
financial instrument that are possible 
within 12 months after the reporting date, 
(referred to as Stage 1); or 

•  full lifetime ECL, i.e. lifetime ECL that 
result from all possible default events 
over the life of the financial instrument, 
(referred to as Stage 2 and Stage 3). 

A loss allowance for full lifetime ECL is 

required for a financial instrument if the 
credit risk on that financial instrument 
has increased significantly since initial 
recognition. For all other financial 
instruments, ECLs are measured at an 
amount equal to the 12-month ECL. 

ECLs are a probability-weighted estimate 
of the present value of credit losses. These 
are measured as the present value of the 
difference between the cash flows due to 
the Bank under the contract and the cash 
flows that the Bank expects to receive 
arising from the weighting of multiple 
future economic scenarios, discounted at 
the asset’s effective interest rate (EIR).

Financial Assets at FVTPL 

Reclassifications 

Impairment of Financial Assets

C. Debt Instruments at Amortized Cost or at FVTOCI
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•  for undrawn loan commitments, the ECL 
is the difference between the present 
value of the difference between the 
contractual cash flows that are due to 
the Bank if the holder of the commitment 
draws down the loan and the cash flows 
that the Bank expects to receive if the 
loan is drawn down; and 

•  for financial guarantee contracts, the ECL 
is the difference between the expected 
payments to reimburse the holder of the 
guaranteed debt instrument less any 
amounts that the Bank expects to receive 
from the holder, the debtor or any other 
party. 

The Bank measures ECL on an individual 
basis, or on a collective basis for portfolios 
of loans that share similar economic risk 
characteristics. The measurement of the 
loss allowance is based on the present 
value of the asset’s expected cash flows 
using the asset’s original EIR, regardless 
of whether it is measured on an individual 
basis or a collective basis.

A financial asset is ‘credit-impaired’ when 
one or more events that have a detrimental 
impact on the estimated future cash flows 
of the financial asset have occurred. Credit-
impaired financial assets are referred to 
as Stage 3 assets. Evidence of credit-
impairment includes observable data 
about the following events: 

•  significant financial difficulty of the 
borrower or issuer; 

•  a breach of contract such as a default or 
past due event; 

•  the lender of the borrower, for economic 
or contractual reasons relating to the 
borrower’s financial difficulty, having 
granted to the borrower a concession that 
the lender would not otherwise consider; 

•  the disappearance of an active market for 
a security because of financial difficulties; 
or 

•  the purchase of a financial asset at a 
deep discount that reflects the incurred 
credit losses. 

It may not be possible to identify a single 
discrete event—instead, the combined 
effect of several events may have caused 
financial assets to become credit-
impaired. The Bank assesses whether 
debt instruments that are financial assets 
measured at amortized cost or FVTOCI 
are credit-impaired at each reporting date. 
To assess if sovereign and corporate debt 
instruments are credit impaired, the Bank 
considers factors such as bond yields, 
credit ratings and the ability of the borrower 
to raise funding.

Critical to the determination of ECL is 
the definition of default. The definition of 
default is used in measuring the amount 
of ECL and in the determination of whether 
the loss allowance is based on 12-month 
or lifetime ECL, as default is a component 
of the probability of default (PD) which 
affects both the measurement of ECLs and 
the identification of a significant increase 
in credit risk.

The Bank considers the following as 
constituting an event of default:
•  the borrower is past due more than 90 

days on any material credit obligation to 
the Bank; or 

•  the borrower is unlikely to pay its credit 
obligations to the Bank in full. 

The definition of default is appropriately 
tailored to reflect different characteristics 
of different types of assets. Overdrafts 
are considered as being past due once the 
customer has breached an advised limit or 
has been advised of a limit lower than the 
current outstanding amount.

When assessing if the borrower is unlikely 
to pay its credit obligation, the Bank 
takes into account both qualitative and 
quantitative indicators. The information 
assessed depends on the type of the 

asset, for example in corporate lending 
a qualitative indicator used is the breach 
of covenants, which is not relevant for 
retail lending. Quantitative indicators, 
such as overdue status and non-payment 
on another obligation of the same 
counterparty are key inputs in this analysis. 
The Bank uses a variety of sources of 
information to assess default which are 
either developed internally or obtained 
from external sources. 

The Bank monitors all financial assets, 
issued loan commitments and financial 
guarantee contracts that are subject to 
the impairment requirements to assess 

whether there has been a significant 
increase in credit risk since initial 
recognition. If there has been a significant 
increase in credit risk the Bank will measure 

the loss allowance based on lifetime rather 
than 12-month ECL. 

Credit-Impaired Financial Assets

Definition of Default

Significant Increase in Credit Risk
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A modification of a financial asset occurs 
when the contractual terms governing 
the cash flows of a financial asset are 
renegotiated or otherwise modified 
between initial recognition and maturity 
of the financial asset. A modification 
affects the amount and/or timing of the 
contractual cash flows either immediately 
or at a future date. In addition, the 
introduction or adjustment of existing 
covenants of an existing loan would 
constitute a modification even if these new 
or adjusted covenants do not yet affect 
the cash flows immediately but may affect 
the cash flows depending on whether the 
covenant is or is not met (e.g. a change to 
the increase in the interest rate that arises 
when covenants are breached).

When a financial asset is modified the 
Bank assesses whether this modification 
results in derecognition. In accordance 
with the Bank’s policy a modification 
results in derecognition when it gives rise 
to substantially different terms.

The Bank derecognizes a financial asset 
only when the contractual rights to the 
asset’s cash flows expire (including 
expiry arising from a modification with 

substantially different terms), or when the 
financial asset and substantially all the 
risks and rewards of ownership of the asset 
are transferred to another entity. If the Bank 
neither transfers nor retains substantially 
all the risks and rewards of ownership 
and continues to control the transferred 
asset, the Bank recognizes its retained 
interest in the asset and an associated 
liability for amounts it may have to pay. If 
the Bank retains substantially all the risks 
and rewards of ownership of a transferred 
financial asset, the Bank continues to 
recognize the financial asset and also 
recognizes a collateralized borrowing for 
the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in 
its entirety, the difference between the 
asset’s carrying amount and the sum of 
the consideration received and receivable 
and the cumulative gain/loss that had 
been recognized in OCI and accumulated 
in equity is recognized in profit or loss, 
with the exception of equity investment 
designated as measured at FVTOCI, 
where the cumulative gain/loss previously 
recognized in OCI is not subsequently 
reclassified to profit or loss.

On derecognition of a financial asset other 
than in its entirety (e.g. when the Bank retains 
an option to repurchase part of a transferred 
asset), the Bank allocates the previous 
carrying amount of the financial asset 
between the part it continues to recognize 
under continuing involvement, and the part 
it no longer recognizes on the basis of the 
relative fair values of those parts on the 
date of the transfer. The difference between 
the carrying amount allocated to the part 
that is no longer recognized and the sum 
of the consideration received for the part 
no longer recognized and any cumulative 
gain/loss allocated to it that had been 
recognized in OCI is recognized in profit or 
loss. A cumulative gain/loss that had been 
recognized in OCI is allocated between the 
part that continues to be recognized and the 
part that is no longer recognized on the basis 
of the relative fair values of those parts. 
This does not apply for equity investments 
designated as measured at FVTOCI, as the 
cumulative gain/loss previously recognized 
in OCI is not subsequently reclassified to 
profit or loss.

Loans and debt securities are written 
off when the Bank has no reasonable 
expectations of recovering the financial 
asset (either in its entirety or a portion of it). 
This is the case when the Bank determines 

that the borrower does not have assets 
or sources of income that could generate 
sufficient cash flows to repay the amounts 
subject to the write-off. A write-off 
constitutes a derecognition event. The 

Bank may apply enforcement activities 
to financial assets written off. Recoveries 
resulting from the Bank’s enforcement 
activities will result in impairment gains.

Loss allowances for ECL are presented 
in the statement of financial position as 
follows:
•  for financial assets measured at 

amortized cost: as a deduction from the 
gross carrying amount of the assets; 

•  for debt instruments measured at FVTOCI: 
no loss allowance is recognized in the 
statement of financial position as the 

carrying amount is at fair value. However, 
the loss allowance is included as part of 
the revaluation amount in the investments 
revaluation reserve; 

•  for loan commitments and financial 
guarantee contracts: as a provision; and 

•  where a financial instrument includes both 
a drawn and an undrawn component, and 

the Bank cannot identify the ECL on the loan 
commitment component separately from 
those on the drawn component: the Bank 
presents a combined loss allowance for 
both components. The combined amount 
is presented as a deduction from the gross 
carrying amount of the drawn component. 
Any excess of the loss allowance over the 
gross amount of the drawn component is 
presented as a provision. 

Modification and Derecognition of Financial Assets 

Write-Off 

Presentation of Allowance for ECL in the Statement of Financial Position 
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Debt and equity instruments issued by a 
group entity are classified as either financial 
liabilities or as equity in accordance 
with the substance of the contractual
arrangements.

Financial liabilities are contractual 
obligation to deliver cash or a financial 
asset or to exchange financial assets or 
financial liabilities with another entity under 
unfavorable terms to the Bank, or a contract 
that will be settled against the banks own  
equity which is a contract different from 

derivatives in which the Bank is obliged to 
deliver variable number of its own equity 
instruments or a derivative contract on its 
equity which will be performed other than 
exchanging a specific amount of cash or 
another financial asset to a certain number 
of the banks own equity instruments.

Financial assets and liabilities are set-off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, 
the Bank has a currently enforceable legal right to set-off the recognized amounts or intends either to settle on a net basis or to realize 
the asset and settle the liability simultaneously.

D. Financial Liabilities and Equity

E. Offsetting of Financial Assets and Financial Liabilities

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity 
instruments issued by the Bank are recognized at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities are classified at “Fair value through profit or loss” or “Other financial liabilities”.

Financial liabilities are classified at fair 
value through profit or loss when financial 
liabilities are held for trading or classified 
at fair value through profit or loss. The 
financial obligation is classified as held for 
trading if:

•  it was incurred basically to repurchase it 
in the near future;

•  on initial recognition, it is considered a 
part of an instrument portfolio managed 
by the Bank for a short time purpose to 
collect profit; or

•  unspecific derivative designated as an 
effective hedging instrument.

A financial liability other than a financial 
liability held for trading may be designated 
as at FVTPL upon initial recognition if:
•  such designation eliminates or 

significantly reduces a measurement 
or recognition inconsistency that would 
otherwise arise; or

•  the financial liability forms part of a 
group of financial assets or financial 
liabilities or both, which is managed 
and its performance is evaluated on a 

fair value basis, in accordance with the 
Group’s documented risk management 
or investment strategy, and information 
about the grouping is provided internally 
on that basis; or

•  it forms part of a contract containing one 
or more embedded derivatives, and the 
entire combined contract is designated 
as at FVTPL in accordance with IFRS 9.

Equity Instruments

Financial Liabilities

Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss
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Fair value is the price that would be received 
to sell an asset or paid to transfer a liability 
in an orderly transaction between market 
participants at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability 
is measured by taking into account the 
characteristics of the asset or liability that 
if market participants would take those 
characteristics into account when pricing the 
asset or liability at the measurement date.

A fair value measurement of a non-
financial asset takes into account a market 
participant's ability to generate economic 
benefits by using the asset in its highest 
and best use or by selling it to another 
market participant that would use the 
asset in its highest and best use.

The Bank uses the market price to measure 
the fair value of its financial instruments 
that have active market. However, if the 
instrument market is not active, the Bank 
uses valuation techniques for which 
data are available to measure fair value, 
maximizing the use of relevant observable 
inputs as applicable.

IFRS 13 specified the following hierarchy 
levels:
Level 1 
Quoted prices (unadjusted) in active 
markets for identical assets or liabilities 
that the entity can access at the 
measurement date;

Level 2
Inputs, other than quoted prices included 
within Level 1, that are observable for 

the asset and liability either directly or 
indirectly; and

Level 3
Inputs are unobservable inputs for the 
asset or liability.

Derivatives are initially recognized at fair 
value at the date a derivative contract 
is entered into and are subsequently 
remeasured to their fair value at each 
reporting date. The resulting gain or loss 
is recognized in profit or loss immediately 
unless the derivative is designated and 
effective as a hedging instrument, in which 
event the timing of the recognition in profit 
or loss depends on the nature of the hedge 
relationship.

A financial guarantee contract is a contract 
that requires the issuer to make specified 
payments to reimburse the holder for a loss 
it incurs because a specified debtor fails to 
make payments when due in accordance 
with the terms of a debt instrument.

Financial guarantee contracts issued by a 
Bank entity are initially measured at their 
fair values and, if not designated as at 
FVTPL and not arising from a transfer of a 
financial asset, are subsequently measured 
at the higher of: 
•  The amount of the loss allowance 

determined in accordance with IFRS 9; 
a n d 

•  The amount initially recognized less, 
where appropriate, cumulative amount 
of income recognized in accordance with 
the Bank’s revenue recognition policies.

The Bank has not designated any financial 
guarantee contracts as at FVTPL.

Property and equipment are stated 
at historical cost, less accumulated 
depreciation and impairment loss, if any.

Depreciation is recognized so as to write 
off the cost of property and equipment, 

other than land and advance payments on 
capital expenditures over the estimated 
useful lives of the related assets using the 
straight-line method as follows:

The gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property and equipment is determined as the difference between the 
sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

Derivatives embedded in other financial 
instruments or other host contracts with 
embedded derivatives are treated as 
separate derivatives when their risks and 

characteristics are not closely related to 
those of the host contracts and the host 
contract:

•  Host contract is not measured at fair 
value through profit or loss.

• is not an asset within the scope of IFRS 9.

Embedded Derivatives

F.  Fair Value 

G. Financial Guarantee Contracts 

H. Property and Equipment

Years

Buildings
Furniture
Office equipment
Computer equipment 
Vehicles  
Leasehold improvement

50
12,5
12,5

5
4

16,5
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Intangible assets consisting of computer software are amortized on a straight-line basis over 5 years. Intangible assets are subject to 
impairment testing. Cost incurred subsequently on software assets are capitalized only if it increases the future economic benefit of the 
specific asset. All other cost are booked as expenses when incurred

Real estate properties acquired through the enforcement of collateral over loans and advances are measured at cost less any accumulated 
impairment losses.  The acquisition of such assets is regulated by the local banking authorities who require the liquidation of these assets 
within 2 years from acquisition. In case of default of liquidation, the regulatory authorities require an appropriation of a special reserve 
from the yearly profits and accumulated in equity.

At the end of each reporting period, the 
Bank reviews the carrying amounts of its 
tangible and intangible assets to determine 
whether there is any indication that those 
assets have suffered an impairment loss. If 
any such indication exists, the recoverable 
amount of the asset is estimated in order 

to determine the extent of the impairment 
loss (if any).

The recoverable amount of an asset is the 
higher of fair value less costs to sell and the 
value in use. In assessing value in use, the 
estimated future cash flows are discounted 

to their present value using a pre-tax 
discount rate that reflects current market 
assessment of the time value of money 
and the risks specific to the asset for which 
the estimates of future cash flows have not 
been adjusted.

The provision for employees’ termination 
indemnities is based on the liability that 
would arise if the employment of all the 
employees were voluntary terminated at the 

reporting date. This provision is calculated 
in accordance with the directives of the 
Lebanese Social Security Fund and Labor 
laws based on the number of years of 

service multiplied by the monthly average 
of the last 12 months’ remunerations and 
less contributions paid to the Lebanese 
Social Security National Fund.

Provision is recognized if, as a result of a past event, the Bank has a present legal or constructive obligation that can be estimated reliably, 
and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.

Interest income and expense for all financial 
instruments except for those classified 
as held for trading or those measured or 
designated as at FVTPL are recognized in 
‘Net interest income’ as ‘Interest income’ 
and ‘Interest expense’ in the profit or 
loss account using the effective interest 
method. Interest on financial instruments 
measured as at FVTPL is included within 
the fair value movement during the period, 
see ‘Net (loss)/income from financial 
assets at fair value through profit or loss. 

The effective interest rate (EIR) is the rate 
that exactly discounts estimated future cash 
flows of the financial instrument through the 
expected life of the financial instrument or, 

where appropriate, a shorter period, to the 
net carrying amount of the financial asset 
or financial liability. The future cash flows 
are estimated taking into account all the 
contractual terms of the instrument. 

The calculation of the EIR includes all 
fees paid or received between parties 
to the contract that are incremental and 
directly attributable to the specific lending 
arrangement, transaction costs, and all other 
premiums or discounts. For financial assets 
at FVTPL transaction costs are recognized 
in profit or loss at initial recognition. 
 
The interest income/ interest expense is 
calculated by applying the EIR to the gross 

carrying amount of non-credit impaired 
financial assets (i.e. at the amortized cost 
of the financial asset before adjusting for 
any expected credit loss allowance), or to 
the amortized cost of financial liabilities. 
For credit-impaired financial assets the 
interest income is calculated by applying 
the EIR to the amortized cost of the credit-
impaired financial assets (i.e. the gross 
carrying amount less the allowance for 
expected credit losses (ECLs)). For financial 
assets purchased or originated credit 
impaired (POCI) the EIR reflects the ECLs in 
determining the future cash flows expected 
to be received from the financial asset.

I. Intangible Assets

J. Assets Acquired in Satisfaction of Loans

K. Impairment of Non-Financial Assets

L. Provision for Employees’ End-of-Service Indemnity

M. Provisions

N. Net Interest Income
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Fees and commission income include fee and commission income 
and expense that are integral to the effective interest rate. Fees 
reflected in the caption of the Bank’s profit or loss including among 
other things, commissions and fees earned on loans, and the fee 
of not using the facilities of loans when it is not probable for loan 
arrangement and consortium financing to take place.

Other fee and commission income are recognized as the related 
services are performed.

Net income from financial instruments financial instruments at 
FVTPL includes all gains and losses from changes in the fair value 
of financial assets and financial liabilities at FVTPL and related 
interest income, expense and dividends. 

Dividend income is recognized when the right to receive payment 
is established. 

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable 
and deferred tax when applicable. Income tax is recognized in 
the income statement except to the extent that it relates to items 
recognized directly in other comprehensive income, in which case the 
tax is also recognized in other comprehensive income when applicable.

Current tax is the expected tax payable on the taxable profit for 
the year, using rates enacted at the financial position date. Taxable 
income differs from income reflected in the statement of profit or 
loss due to the untaxable or un-deductible captions. Income tax 
payable is reflected in the statement of financial position net of 
taxes previously settled in the form of withholding tax.

Deferred tax is recognized on differences between the carrying 
amounts of assets and liabilities in the financial statements and the 
corresponding tax base used in the computation of taxable profit 
and is accounted for using the liability method in the statement of 
financial position. Deferred tax liabilities are generally recognized 
for all taxable temporary differences, and deferred tax assets are 
recognized for all deductible temporary differences to the extent 
that it is probable that taxable profits will be available in future 
against which deductible temporary differences can be utilized.

Cash and cash equivalents comprise balances with original 
contractual maturities of a period of three months including: cash and 
balances with the central banks, deposits with banks and financial 
institutions and deposits with parent, sisters and other related banks.

O. Net fee and Commission Income 

P.  Net Income from Financial Assets at Fair Value through  
Profit or Loss

Q. Dividend Income

R. Income Tax

S. Cash and Cash Equivalents
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In the application of the Bank’s accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, 
estimates and assumptions about the reported amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The 
estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual 
results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the 
period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the 
revision affects both current and future periods.

Notwithstanding the uncertainties resulting 
from the events and conditions disclosed 
under Note 1, these financial statements 
have been prepared based on the going 
concern assumption which assumes that 

the Bank will have adequate resources to 
continue in operational existence for the 
foreseeable future. The Board of Directors 
and those charged with governance 
believe that they are monitoring the 

current situation and taking all possible 
attainable remediation actions under the 
circumstances to ensure the sustainability 
of the business and viability of the Bank. 

Management is required to use significant judgments and estimates to estimate the amounts and timing of future cash flows and 
assess the risks of a significant increase in credit risks for financial assets after initial recognition and future measurement information 
for the expected credit losses. The most important policies and estimates used by the Bank's management are detailed in note 31.

Classification and measurement of financial 
assets depends on the results of the 
settlement of the original amount, interest 
on the outstanding original amount and the 
business model test. The Bank determines 
the business model at a level that reflects 
how groups of financial assets are managed 
together to achieve a particular business 
objective. This assessment includes 
judgement reflecting all relevant evidence 

including how the performance of the 
assets is evaluated and their performance 
measured, the risks that affect the 
performance of the assets and how these 
are managed. The Bank monitors financial 
assets measured at amortized cost or fair 
value through other comprehensive income 
that are derecognized prior to their maturity 
to understand the reason for their disposal 
and whether the reasons are consistent 

with the objective of the business for which 
the asset was held. Monitoring is part of the 
Bank’s continuous assessment of whether 
the business model for which the remaining 
financial assets are held continues to be 
appropriate and if it is not appropriate 
whether there has been a change in 
business model and so a prospective 
change to the classification of those assets. 

ECL are measured as an allowance equal 
to 12-month ECL for stage 1 assets, or 
lifetime ECL assets for stage 2 or stage 3 
assets. An asset moves to stage 2 when its 
credit risk has increased significantly since 
initial recognition. IFRS 9 does not define 

what constitutes a significant increase in 
credit risk. In assessing whether the credit 
risk of an asset has significantly increased 
the Bank takes into account qualitative and 
quantitative reasonable and supportable 
forward-looking information. The estimates 

used by the Bank related to the significant 
change in the credit risks which leads to the 
change in the stages classification (1, 2 and 
3) are detailed in Note 31.

When the expected credit losses are 
measured on a collective basis, the 
financial instruments are grouped on the 
basis of common risk characteristics (i.e. 
instrument type, credit risk, collateral type, 
initial recognition date, remaining maturity 

period, industry, borrower's geographic 
location, etc.). The Bank monitors the 
appropriateness of credit risk characteristics 
on an ongoing basis to assess whether they 
are still similar. This is required to ensure 
that, in the event of a change in the credit 

risk characteristics, the asset is properly 
reallocated. This may result in the creation 
of new portfolios or the transfer of assets 
to an existing portfolio that better reflects 
the credit risk characteristics of that group 
of assets.

4.  Critical Accounting Judgments & Key Sources of Estimation Uncertainty

A. Critical Accounting Judgments in Applying the Bank’s Accounting Policies:

Going Concern

Provision for Expected Credit Losses

Business Model Assessment

Significant Increase of Credit Risk 

Establish Groups of Assets with Similar Credit Risk Characteristics



49NORTH AFRICA COMMERCIAL BANK SAL | ANNUAL REPORT | 2020 |  

December 31,

2020 2019

LBP’000 LBP’000

Cash on hand 1,472,820 970,390

Current accounts with Central Bank of Lebanon (including compulsory reserves) 553,372,819 135,650,739

Term placements with Central Bank of Lebanon 467,698,335 388,437,000

Accrued interest receivable 6,635,899 6,870,402

1,029,179,873 531,928,531

Expected credit losses (18,027,813) (8,287,453)

1,011,152,060 523,641,078

The re-division of portfolios and movements between portfolios is more common when credit risk increases significantly (or when such 
a large increase is reflected). Therefore, assets are transferred from expected credit losses of between (12) months to another portfolio 
or vice versa. However, this may happen within the portfolios that continue to be measured on the same basis as expected credit losses 
for a 12-month period or a lifetime, but the amount of the expected credit loss changes due to the varying credit risk of portfolios.

The following are key estimations that the directors have used in the process of applying the Bank’s accounting policies and that have 
the most significant effect on the amounts recognized in financial statements:

When measuring the expected credit loss, the Bank uses reasonable and supported future information based on the assumptions of the 
future movement of the various economic drivers and the manner in which they affect each other.

PD constitutes a key input in measuring ECL. PD is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of 
which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

LGD is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the 
lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

When estimating the fair value of financial assets and financial liabilities, the Bank uses available and observable market lists. In the 
absence of stage (1) information, the Bank uses suitable evaluation models to determine the fair value of the financial instrument.

Re-Division of Portfolios and Movements between Portfolios

Key Sources of Estimation Uncertainty

Determining the Number and Relative Weight of Scenarios, the Outlook for Each Type of Product / Market, and the Identification 
of Future Information Relevant to Each Scenario:

Probability of Default

Loss Given Default

Fair Value and Evaluation Measurement

5. Cash and Deposits with Central Banks
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Term placements with Central Bank of Lebanon have the following maturities:

Current accounts with Central Bank 
of Lebanon include cash compulsory 
reserves in Lebanese Pound in the amount 
of LBP9.08billion (LBP12.25billion in 2019).  
This compulsory reserve is non-interest 
earning and is computed on the basis of 
25% and 15% of the average weekly demand 
and term customers’ deposits in Lebanese 
Pounds respectively, in accordance with 

the local banking regulations. Compulsory 
deposits are not available for use in the 
Bank’s day-to-day operations.

Term placements with Central Bank of 
Lebanon include the equivalent in foreign 
currencies of LBP178billion (LBP171billion 
in 2019) deposited in accordance with local 
banking regulations which require banks 

to maintain interest earning placements 
in foreign currency to the extent of 15% of 
customers’ deposits in foreign currencies, 
which includes all types of deposits (except 
for those deposits transferred from abroad 
after April 9, 2020), certificates of deposit 
and loans acquired from financial sector 
with remaining maturities of one year or less.

December 31, 2020

Maturity Accounts in LBP Average interest rate Accounts in F/Cy Average interest rate

LBP’000 % LBP’000 %

First quarter of 2021 _ _ 259,407,585 _

Year 2022 _ _ 8,291,250 10.44

Year 2024 _ _ 10,778,625 9.88

Year 2025 _ _ 7,537,500 6.04

Year 2027 _ _ 56,757,375 6.69

Year 2028 1,855,000 11.51 _ _

Year 2029 _ _ 45,225,000 6.83

Year 2047 69,717,000 10.57 _ _

Year 2048 8,129,000 10.39 _ _

79,701,000 387,997,335

December 31, 2019

Maturity Accounts in LBP Average interest rate Accounts in F/Cy Average interest rate

LBP’000 % LBP’000 %

First quarter of 2020 _ _ 172,608,750 1.63

Year 2021 _ _ 7,537,500 2.80

Year 2022 _ _ 8,291,250 10.44

Year 2024 _ _ 10,778,625 9.88

Year 2025 _ _ 7,537,500 6.04

Year 2027 _ _ 56,757,375 6.69

Year 2028 1,855,000 11.51 _ _

Year 2029 _ _ 45,225,000 6.83

Year 2047 69,717,000 10.57 _ _

Year 2048 8,129,000 10.39 _ _

79,701,000 308,736,000
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December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Current accounts with correspondents 1,507,098 61,158,167

Term placements 125,986,327 471,951,033

Accrued interest receivable 264,408 4,868,106

127,757,833 537,977,306

Allowance for expected credit losses (1,879,778) (10,987,032)

125,878,055 526,990,274

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Residents 127,754,959 531,535,195

Non-residents 2,874 6,442,111

127,757,833 537,977,306

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

 Current accounts 17,618,915 3,626,774

Term placements 14,321,250 26,833,500

Accrued interest receivable 280 2,046

31,940,445 30,462,320

Allowance for expected credit losses (104,682) (47,195)

31,835,763 30,415,125

December 31, 2020 December 31, 2019

Balance Number of counterparties Balance Number of counterparties

LBP’000 LBP’000

Less than 5 billion LBP 1,507,098 8 7,902,444 7

Between 5 to 15 billion LBP 17,023,637 1 13,841,421 2

Between 30 to 50 billion LBP 33,867,368 1 80,838,217 2

Between 50 to 100 billion LBP 75,359,730 1 138,978,933 2

More than 200 billion LBP _ _ 296,416,291 1

127,757,833 11 537,977,306 14

6. Deposits with Banks and Financial Institutions

7. Deposits with the Parent, Sister and Other Related Banks

Deposits with banks are distributed between residents and non-residents as follows:

Term placements represent short term maturities having an average interest rate on outstanding balances of 1.5% as at December 31, 
2020 (4.8% as at December 31, 2019).

Deposits with banks and financial institutions are allocated by brackets as follows:

Refer to Note 30 for outstanding balances with related parties.
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8. Loans and Advances to Customers

9. Investment Securities

December 31, 2020 December 31, 2019

Gross amount net  
of unrealized 

interest

Allowance for 
expected credit 

losses

Carrying amount Gross amount net  
of unrealized 

interest

Allowance for 
expected credit 

losses

Carrying amount

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Performing loans (Level 1 & 2)

Retail 926,016 (158,425) 767,591 664,410 (158,425) 505,985

 Housing loans 1,032,714  _ 1,032,714 1,286,600  _ 1,286,600

Small and medium enterprises 936,743 (892,305) 44,438 2,694,421 (892,305) 1,802,116

2,895,473 (1,050,730) 1,844,743 4,645,431 (1,050,730) 3,594,701

Non-performing loans (Level 3)

Doubtful and bad 29,303,319 (17,013,733) 12,289,586 28,934,393 (17,007,418) 11,926,975

29,303,319 (17,013,733) 12,289,586 28,934,393 (17,007,418) 11,926,975

32,198,792 (18,064,463) 14,134,329 33,579,824 (18,058,148) 15,521,676

December 31, 2020

At fair value through profit or loss At amortized Cost At fair value through other comprehensive 
income

Balances 
in LBP

Balances 
in foreign 
currencies

Total Balances in 
LBP

Balances 
in foreign 
currencies

Allowance 
for expected 
credit losses

Total Balances  
in LBP

Balances 
in foreign 
currencies

Allowance 
for expected 
credit losses

Total 

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Unquoted equity securities  170,000 75,375 245,375 _ _ _ _ _ _ _ _

Quoted equity securities _ 139,995 139,995 _ _ _ _ _ 61,807,735 _ 61,807,735

Investment funds _ 6,059,079 6,059,079 _ _ _ _ _ _ _ _

Lebanese treasury bills _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lebanese Government 
bonds

_ _ _ 26,487,652 _ _ 26,487,652 _ _ _ _

Certificates of deposit 
issued by the Central Bank 
of Lebanon 

_ _ _ _ 138,972,178 (58,488,955) 80,483,223 _ _ _ _

Certificates of deposit 
issued by a local bank

_ _ _ 54,531,421 28,190,250 (141,679) 82,579,992 _ _ _ _

Corporate bonds -local 
bank

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

170,000 6,274,449 6,444,449 81,019,073 167,162,428 (58,630,634) 189,550,867 _ 61,807,735 _ 61,807,735

Accrued interest receivable _ _ _ 2,071,972 168,477 _ 2,240,449 _ _ _ _

170,000 6,274,449 6,444,449 83,091,045 167,330,905 (58,630,634) 191,791,316 _ 61,807,735 _ 61,807,735
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December 31, 2019

At fair value through profit or loss At amortized Cost At fair value through other comprehensive income

Balances 
in LBP

Balances 
in foreign 
currencies

Total Balances in 
LBP

Balances 
in foreign 
currencies

Allowance 
for expected 
credit losses

Total Balances  
in LBP

Balances 
in foreign 
currencies

Allowance 
for expected 
credit losses

Total 

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Unquoted equity 
securities  170,000 75,375 245,375 _ _ _ _ _ _ _ _

Quoted equity securities _ 71,649 71,649 _ _ _ _ _ 97,137,562 _ 97,137,562

Investment funds _ 11,887,016 11,887,016 _ _ _ _ _ _ _ _

Lebanese treasury bills _ _ _ 35,316,795 _ (173,228) 35,143,567 _ _ _ _

Lebanese Government 
bonds _ _ _ _ 140,159,714 (58,167,429) 81,992,285 _ _ _ _

Certificates of deposit 
issued by the Central 
Bank of Lebanon 

_ _ _ 54,552,763 28,190,250 (253,748) 82,489,265 _ _ _ _

Certificates of deposit 
issued by a local bank

_ _ _ _ _ _ _ _ 7,710,936 (286,498) 7,424,438

Corporate bonds -local 
bank

_ _ _ _ 22,612,500 (440,552) 22,171,948 _ _ _ _

170,000 12,034,040 12,204,040 89,869,558 190,962,464 (59,034,957) 221,797,065 _ 104,848,498 (286,498) 104,562,000

Accrued interest 
receivable

_ _ _ 2,225,549 461,707 _ 2,687,256 _ 179,660 _ 179,660

170,000 12,034,040 12,204,040 92,095,107 191,424,171 (59,034,957) 224,484,321 _ 105,028,158 (286,498) 104,741,660

The movement of investment securities during 2020 and 2019 is summarized as follows:

2019

Investments at fair value through 
profit or loss

Investments at amortized cost Investments at fair  
value through other 

comprehensive income
LBP’000 LBP’000 LBP’000

Balance as at January 1 14,252,863 338,043,816 124,670,200

Redemptions _ (55,978,751) _

Unrealized gain from change in fair value (Note 25) (2,048,448) _ (19,821,929)

Amortization of discount/premium _ (1,233,043) _

Effect of exchange rates changes (375) _ 227

Balance as at December 31 12,204,040 280,832,022 104,848,498

2020

Investments at fair  
value through profit or loss

Investments at amortized cost Investments at fair  
value through other 

comprehensive income
LBP’000 LBP’000 LBP’000

Balance as at January 1 12,204,040 280,832,022 104,848,498

Redemptions _ (33,865,823) _

Disposals (3,974,329) _ (15,075,000)

Unrealized loss from change in fair value (Note 25) (1,843,633) _ (27,965,535)

Realized loss from change in fair value (Note 25) 55,552 _ _

Amortization of discount/premium _ 1,215,302 _

Effect of exchange rates changes 2,819 _ (228)

Balance as at December 31 6,444,449 248,181,501 61,807,735
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A. Investments at Fair Value Through Profit or Loss

B. Investments at Amortized Cost

December 31, 2020

LBP F/CY

Cost Fair Value Cumulative  
change in fair value

Cost Fair Value Cumulative change  
in fair value

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Unquoted equity securities 170,000 170,000  _ 150,750 75,375 (75,375)

Quoted equity securities  _  _  _ 136,917 139,995 3,078

Investment funds in local banks  _  _  _ 13,977,131 6,059,079 (7,918,052)

170,000 170,000  _ 14,264,798 6,274,449 (7,990,349)

December 31, 2019

LBP F/CY

Cost Fair Value Cumulative  
change in fair value

Cost Fair Value Cumulative change  
in fair value

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Unquoted equity securities 170,000 170,000  _ 150,750 75,375 (75,375)

Quoted equity securities  _  _  _ 136,917 42,719 (94,198)

Investment funds in local banks  _  _  _ 13,977,131 11,915,946 (2,061,185)

170,000 170,000  _ 14,264,798 12,034,040 (2,230,758)

Investments funds are subject to an annual return ranging between 3% to 5% of the issuing price on condition that the issuing banks 
have sufficient net profits to settle these returns.  

December 31, 2020                                        

LBP C/V of FCY
Amortized

cost
Allowance for 

expected credit 
loss

Accrued interest 
receivable

Amortized
Cost

Allowance for 
expected credit 

loss

Accrued interest 
receivable

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Lebanese Government bonds  _ (43,890,728)  _ 138,972,178 (14,598,227)  _

Lebanese treasury bills 26,487,652 _ 564,943  _  _  _

Certificate of deposit issued  
by the Central Bank of Lebanon 

54,531,421 _ 1,507,029 28,190,250 (141,679) 168,477

81,019,073 (43,890,728) 2,071,972 167,162,428 (14,739,906) 168,477

December 31, 2019                                        

LBP C/V of FCY
Amortized

cost
Allowance for 

expected credit 
loss

Accrued interest 
receivable

Amortized
Cost

Allowance for 
expected credit 

loss

Accrued interest 
receivable

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Lebanese Government bonds  _ (55,476,000)  _ 140,159,714 (2,691,429) 271,349

Lebanese treasury bills 35,316,795 (173,228) 743,796  _  _  _

Certificate of deposit issued  
by the Central Bank of Lebanon 

54,552,763 (112,069) 1,481,753 28,190,250 (141,679) 168,478

Corporate bonds - local bank  _  _  _ 22,612,500 (440,552) 21,880

89,869,558 (55,761,297) 2,225,549 190,962,464 (3,273,660) 461,707



55NORTH AFRICA COMMERCIAL BANK SAL | ANNUAL REPORT | 2020 |  

C. Investment Securities at Fair Value Through Other Comprehensive Income

December 31, 2020

Cost Fair Value Cumulative Change in Fair Value

LBP’000 LBP’000 LBP’000

Nominal shares – listed local banks 114,417,031 61,807,736 (52,609,295)

114,417,031 61,807,736 (52,609,295)

Deferred tax liability (Note 13) 8,943,580

(43,665,715)

December 31, 2019

Cost Fair Value Cumulative Change in Fair Value

LBP’000 LBP’000 LBP’000

Priority shares – listed local bank 22,992,367 22,992,367 _

Nominal shares – listed local banks 91,424,664 74,145,195 (17,279,469)

Certificates of deposit issued by a local bank 15,075,000 7,424,438 (7,650,562)

129,492,031 104,562,000 (24,930,031)

Deferred tax liability (Note 13) 4,238,106

(20,691,925)

Priority shares earn an annual dividend of 4% of the issue price provided there are enough declared net profits for the issuing bank to 
allow the payment of such dividends. In the year 2020, the priority shares were transferred to nominal shares and  the Bank sold the 
certificates of deposit that are issued by a local bank to the local bank at cost. No profit or loss from this operation was attained. 

Assets under leverage arrangement comprise term placements and treasury bills in LBP subject to interest rate between 7% and 10.5% 
pledged against the corresponding leverage arrangements with the Central Bank of Lebanon for the same amounts in LBP with an 
annual interest rate of 2%, for the purpose of yield enhancement on certain transactions related to fresh deposits in foreign currency 
placed in term deposits at the Central Bank of Lebanon as follows: 

During 2019, the Bank signed with Central Bank of Lebanon a netting agreement allowing to offset the “assets under leverage arrangement” 
versus the borrowing from the Central Bank.  The agreement covered financial assets and liabilities resulting from transactions that 
took place before the netting agreement date that have not yet matured.  As such the Bank has presented “time deposits with Central 
Bank of Lebanon” and term borrowing from Central Bank of Lebanon” on a net basis for the years ended December 31, 2020 and 2019 
for comparative purpose.

10.  Assets Under Leverage Arrangement  
with the Central Bank of Lebanon

December 31, 2020 December 31, 2019

Assets under leverage arrangement: LBP’000 LBP’000

Term placements 57,527,000 57,527,000

Treasury bills 48,669,040 48,669,040

106,196,040 106,196,040

Less: Funding Arrangements 106,196,040 106,196,040

Net _ _

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Term placements with Central Bank of Lebanon 85,667,100 85,667,100
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11. Property and Equipment

The caption of provision for diminution of assets amounting to LBP753,750million generated from the damages that has affected the 
Bank due to Beirut Blast which occurred on August 4, 2020 and the value was assessed by management of the Bank.  

The caption property and building includes the cost of the purchase of the Bank’s head office during the year 2015 which is situated in a 
building on plot 1524 in Downtown Beirut and was purchased in the amount LBP37.3billion (Net book value in the amount LBP36.1billion) 
as at December 31, 2020.

The above property is pledged to BLOM bank for an amount of USD17.64million. However, BLOM Bank and the owner of the property 
have committed in the sale agreement with North Africa Commercial Bank S.A.L. to remove the mortgage from the sold sections in the 
real estate register upon completion of the registration procedures in the name of the Bank.

Property  
& Buildings

Office  
& Computer 
Equipment

Furniture  
& fixtures

Vehicles Leasehold 
Improvements

Advance 
Payments

Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Cost

Balance January 1, 2019 6,504,166 3,435,634 1,621,419 579,475 6,001,607 38,520,852 56,663,153

Additions _ 482,994 _ _ _ 4,150,043 4,633,037

Transfer 37,279,949 _ 785,447 _ 4,605,499 (42,670,895) _

Balance December 31, 2019 43,784,115 3,918,628 2,406,866 579,475 10,607,106 _ 61,296,190

Additions _ _ _ _ _ _ _

Transfer _ _ _ _ _ _ _

Balance December 31, 2020 43,784,115 3,918,628 2,406,866 579,475 10,607,106 _ 61,296,190

Accumulated depreciation

Balance January 1, 2019 (2,569,089) (3,130,598) (1,384,855) (557,400) (5,382,849) _ (13,024,791)

Additions (502,882) (188,418) (76,239) (20,580) (807,859) _ (1,595,978)

Balance December 31, 2019 (3,071,971) (3,319,016) (1,461,094) (577,980) (6,190,708) _ (14,620,769)

Additions (875,682) (223,919) (107,544) (1,359) (1,314,062) _ (2,522,566)

Balance December 31, 2020 (3,947,653) (3,542,935) (1,568,638) (579,339) (7,504,770) _ (17,143,335)

Provision for diminution of assets _ _ _ _ (753,750) _ (753,750)

Carrying value

December 31, 2020 39,836,462 375,693 838,228 136 2,348,586 _ 43,399,105

December 31, 2019 40,712,144 599,612 945,772 1,495 4,416,398 _ 46,675,421
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12. Intangible Assets

13. Other Assets

15. Deposits From Banks and Financial Institutions

14. Deposits from a Central Bank

Computer Software

LBP’000

Cost

Balance, January 1, 2019 2,056,062

Additions 55,097

Balance, December 31, 2019 2,111,159

Additions _

Balance, December 31, 2020 2,111,159

Accumulated amortization

Balance, January 1, 2019 1,680,765

Amortization for the year 149,579

Balance, December 31, 2019 1,830,344

Amortization for the year 121,350

Balance, December 31, 2020 1,951,694

Carrying value

Balance, December 31, 2020 159,465

Balance, December 31, 2019 280,815

This caption consists of deposits from a foreign central bank – the 
ultimate parent company.

The deposits from banks and financial institutions are distributed 
between residents and non-residents as follows:

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Receivables from the National 
Social Security Fund 

394,868 317,294

Deferred taxes (Note 9) 8,943,580 4,238,106

Prepaid expenses 337,250 322,926

Other assets 565,175 288,803

10,240,875 5,167,129

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Current accounts
4,230,029 4,839,125

Term deposits 7,268,750 18,843,750

Accrued interest payable 28,213 209,951

11,526,992 23,892,826

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Residents 3,500,575 _

Non-residents 8,026,417 23,892,826

11,526,992 23,892,826

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Demand deposits 5,013,845 4,927,369

Term deposits 75,375,000 75,375,000

80,388,845 80,302,369

Accrued interest payable 21,746 182,481

80,410,591 80,484,850
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16. Deposits from the Parent, Sister and Other Related Banks

17. Customers' Deposits

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Current accounts

Sister banks 87,472,986 84,506,648

Parent Bank 2,052,460 483,598

89,525,446 84,990,246

Term deposits

Parent Bank 777,385,645 753,725,504

777,385,645 753,725,504

Accrued interest payable 186,268 3,716,744

867,097,359 842,432,494

Term deposits from parent and sister banks have the following maturities:

The deposits from the parent, sister and other related banks are distributed between residents and non-residents as such:

The deposits from the parent bank includes an amount USD41million (which is equivalent to LBP61.8billion) is recorded under funds for 
the increase of capital (Note 20).

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 % LBP’000 %

Accounts in F/CY Average Interest Rate Accounts in F/CY Average Interest Rate

First quarter of 2020 _ _ 580,979,794 2.67

Second quarter 2020 _ _ 139,007,910 1.38

Third quarter 2020 _ _ 33,737,800 1.10

First quarter 2021 768,129,595 0.03 _ _

Second quarter 2021 9,256,050 0.45 _ _

777,385,645 753,725,504

December 31

2020 2019

LBP’000 LBP’000

Residents 867,097,359 842,432,494

Non-residents 867,097,359 842,432,494

 December 31, 2020

LBP F/CY Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000

Deposits from customers

Current/demand deposits 188,851 2,036,899 2,225,750

Term deposits 59,331,531 226,782,218 286,113,749

Collateral against loans and advances 192,817 124,369 317,186

59,713,199 228,943,486 288,656,685

Margins and other accounts

Margins on letters of guarantee 203 504,165 504,368

Accrued interest payable 675,815 3,144,619 3,820,434

676,018 3,648,784 4,324,802

Total 60,389,217 232,592,270 292,981,487
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 December 31,2019

LBP F/CY Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000

Deposits from customers

Current/demand deposits 151,942 2,364,328 2,516,270

Term deposits 77,645,052 192,830,547 270,475,599

Collateral against loans and advances 290,133 150,310 440,443

78,087,127 195,345,185 273,432,312

Margins and other accounts

Margins on letters of guarantee 202 488,353 488,555

Accrued interest payable 1,595,760 2,684,598 4,280,358

1,595,962 3,172,951 4,768,913

Total 79,683,089 198,518,136 278,201,225

Deposits from customers are allocated by brackets of deposits as follows:

Customers’ deposits at December 31, 2020 include coded deposit accounts in the aggregate of LBP198million (LBP198million in 2019).  
These accounts are subject to the provisions of Article 3 of the Banking Secrecy Law dated September 3, 1956 which stipulates that 
the Bank’s management, in the normal course of business, cannot reveal the identities of these depositors to third parties, including its 
Bank’s independent auditors.

Customers’ deposits include related party deposits in the amount of LBP1.76billion at December 31, 2020 (LBP2.05billion in 2019).

Customers’ deposits include deposits in deposit accounts (Central Bank of Lebanon Circular No. 150) in the amount of LBP212.5million 
at December 31, 2020.

December 31, 2020

LBP F/Cy

No. of Customers Total Deposits % to Total Deposits Total Deposits % to Total Deposits Total 

LBP’000 % LBP’000 % LBP’000

Less than LBP 250 million 1,010 10,061,882 17 23,119,678 10 33,181,560

Between LBP 250 million & LBP 1.5 billion 118 17,616,438 29 44,702,209 19 62,318,647

Above LBP 1.5 billion 21 32,710,897 54 164,770,383 71 197,481,280

1,149 60,389,217 100 232,592,270 100 292,981,487

December 31, 2019

LBP F/Cy

No. of Customers Total Deposits % to Total Deposits Total Deposits % to Total Deposits Total 

LBP’000 % LBP’000 % LBP’000

Less than LBP 250 million 1,067 18,134,160 23 15,478,185 8 33,612,345

Between LBP 250 million & LBP 1.5 billion 111 35,275,066 44 26,053,533 13 61,328,599

Above LBP 1.5 billion 23 26,273,863 33 156,986,418 79 183,260,281

1,201 79,683,089 100 198,518,136 100 278,201,225
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18. Other Liabilities

19. Provisions

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Provision for income tax 1,590,432 3,727,912

Withheld taxes payable 2,148,058 918,811

Accrued charges 390,243 388,284

Due to the National Social Security Fund 45,721 45,721

Salaries payable 179,270 242,907

Sundry payables 4,482,241 4,461,096

8,835,965 9,784,731

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Provision for employees’ end-of-service 
indemnity 3,599,689 3,420,758

Provision for end-of-service indemnity  
for the Bank legal consultant 116,077 105,148

Provision for loss on fixed foreign 
currency position 169,000 169,000

Provisions for risk and charges 4,120,245 4,042,904

Other provisions 10,929 10,929

8,015,940 7,748,739

2020 2019

LBP’000 LBP’000

Balance, January 1 3,525,906 3,773,336

Additions (Note 26) 682,444 323,899

Additions provision for Bank legal 
consultant 10,929 10,929

Settlements (503,513) (582,258)

Balance, December 31 3,715,766 3,525,906

2020 2019

LBP’000 LBP’000

Balance, January 1 4,042,904 3,984,011

Additions _ _

Other movement 77,341 58,893

Balance, December 31 4,120,245 4,042,904

The tax declarations for the years 2016 till 2020 are still subject for 
review and final assessment by the tax authorities.

Provisions consist of the following: 

The movement of the provision for employees’ end-of-service 
indemnity is summarized as follows:

The movement of provision for risk and charges is as follows:
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20. Share Capital

21. Reserves

22. Interest Income

At December 31, 2020 and 2019, the Bank’s 
authorized ordinary share capital amounted 
to LBP15,000million consisting of 300,000 
fully paid shares of LBP50,000 par value each. 

Cash contribution to capital amounting to 
LBP148billion as at December 31, 2020 
and 2019, represents funds injected by the 
bank’s shareholders in order to promote, 
support and develop the activities of the 
Bank.  These contributions are not subject 
to interest. According to local banking 
regulations, cash contribution to capital is 
considered as a core capital ratio in terms 
of calculating Bank’s solvency.

As at December 31, 2018, the Bank had a 
fixed exchange position in the amount of 
USD3.5million, to hedge its capital which 
was liquidated during 2019.

On November 4, 2020, the Central Bank of 
Lebanon issued a circular 532 requesting 
from banks operating in Lebanon to 
increase its share capital by 20% as at 
December 31, 2019 by cash contributions 
in US Dollars as follows: 

• 10% before December 31, 2020.
• Additional 10% by June 30, 2020.

In this respect, the Central Bank of Lebanon, 
through its Intermediate Circular No. 567 
dated August 26, 2020, extended the 
deadline period for increasing the capital 
by 20% until December 31, 2020. Note that 
the Bank has not made any increase up to 
the date of the report although they have 
received the approval for the extension 
of the implementation and allocated 
USD41million (equivalent to LBP61billion) 
from the parent bank existing deposits in 
a separate account designated for capital 
increase, until the required process is 
completed, in line with the regulatory 
requirements (Note 16).

a.  The legal reserve is constituted in 
conformity with the requirements of the 
Lebanese Money and Credit Law on the 
basis of 10% of annual net profit. This 
reserve is not available for distribution.  
The Bank’s General Assembly held 
on December 11, 2019 resolved to 
appropriate an amount of LBP1.37billion 
from the net profit of 2018.

b.  This special reserve is made in 
connection with the uncovered portion 
of doubtful debts and impaired loans 
subject of item No.4 of Article II of basic 
decision No.7694 and Central Bank 
intermediary circular No.209.

c.  In compliance with the basic circular 
No.143 issued by the Central Bank of 
Lebanon, the banks should transfer the 
reserve for general banking risk and the 
general reserve for performing loans to a 
non-distributable reserve accounts.

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Legal reserve (a) 19,077,272 19,077,272

Special reserve (b) 11,707,541 11,707,541

Non-distributable general reserve (c) 22,027,268 22,027,268

Free reserve for capital increase 24,132,024 24,132,024

Other reserves 12,500 12,500

76,956,605 76,956,605

2020 2019

Interest Income Withheld Tax Net Interest Income Interest Income Withheld Tax Net Interest Income

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Interest income on

Deposits with Central Bank of Lebanon 23,483,167 (2,406,098) 21,077,069 23,804,484 (1,540,072) 22,264,412

Deposits with banks and financial institutions 17,303,918 (644,132) 16,659,786 32,184,004 (92,710) 32,091,294

Loans and advances to customers 296,023 _ 296,023 730,857 _ 730,857

Investment securities at amortized cost 10,960,856 (1,245,767) 9,715,089 22,509,187 (1,050,928) 21,458,259

52,043,964 (4,295,997) 47,747,967 79,228,532 (2,683,710) 76,544,822
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23. Interest Expense

25.  Net (Loss)/Gain on Investment Securities at Fair Value Through 
Profit or Loss

26. Salaries and Related Charges

24. Fees and Commission Income

2020 2019

LBP’000 LBP’000

Interest expense on:

Deposits from banks and financial institutions 9,370,706 23,909,579

Deposits from customers 10,363,347 15,578,918

Deposits from related parties 52,482 86,609

19,786,535 39,575,106

2020 2019

LBP’000 LBP’000

Commission on documentary credits  
and guarantees 289,246 1,039,340

Commission on banking operations 62,935 65,426

Fees and commission on credit facilities 31,288 53,899

383,469 1,158,665

2020 2019

LBP’000 LBP’000

Dividend income 214,117 9,355,572

Unrealized loss (Note 9) (1,843,633) (2,048,448)

Net realized profit (Note 9) 55,552 _

(1,573,964) 7,307,124

2020 2019

LBP’000 LBP’000

Salaries 8,405,512 8,030,535

Vacation and other staff benefits 1,243,815 1,295,210

Provision for employees’ end-of-service indemnity 682,444 323,899

Social Security contributions 899,546 883,162

Insurance expenses 483,299 480,319

School allowance 788,333 457,200

Transportation 167,685 208,235

Other allowance 326,643 346,698

12,997,277 12,025,258

Salaries and related charges include executive management remunerations in the amount of LBP 470 million in 2020  
(LBP 1.9 billion in 2019).
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27. General and Administrative Expenses

28. Cash and Cash Equivalents

29. Financial Instruments with Off-Balance-Sheet Risks

2020 2019

LBP’000 LBP’000

Directors’ remunerations, attendance fees and representation allowances 557,022 1,875,414

Travel expenses 24,618 141,568

Maintenance and repairs 442,156 629,026

Professional fees 327,981 419,586

Water, electricity and telecommunication 212,041 286,905

Rent 520,362 443,512

Municipality and other taxes 1,771,900 58,721

Subscription 622,296 542,553

End-of-service for legal consultant 10,929 10,929

Insurance 130,286 119,314

Other operating expenses 220,794 268,829

4,840,385 4,796,357

December 31

2020 2019

LBP’000 LBP’000

Cash and deposits with Central Bank of Lebanon (net of compulsory reserve) (a) 796,258,828 280,900,532

Term deposits with banks and financial institutions (a) 83,627,211 137,594,196

Term deposits with parent bank, sister and related banks (a) 25,805,661 30,415,125

905,691,700 448,909,853

For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of the following:

Guarantees and standby letters of credit 
and documentary letters of credit represent 
financial instruments with contractual 
amounts that carry credit risk.  The 
guarantees and standby letters of credit 
represent irrevocable assurances that the 
Bank will make payments in the event that 

a customer cannot meet its obligations 
to third parties and are not different from 
loans and advances on the balance sheet.  
However, documentary letters of credit, 
which represent written undertakings 
by the Bank on behalf of a customer 
authorizing a third party to draw drafts 

on the Bank up to a stipulated amount 
under specific terms and conditions, are 
collateralized by the underlying shipment 
documents of goods to which they relate 
and, therefore, have significantly less risks.

a. Term deposits with banks comprise balances with original maturities of 90 days or less.
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30. Balances and Transactions with Related Parties

In the ordinary course of its activities, the Bank conducts transactions with related parties including shareholders,  
directors and related companies.

The size of these related-party transactions and outstanding balances at year-end, and relating expense and income for the year are as follows:

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

A. Deposits with Parent, Sister and Other Related Banks (Note 7)

Current accounts

Sister banks 17,618,915 3,626,774

Term deposits – related banks 14,321,250 26,833,500

Accrued interest 280 2,046

31,940,445 30,462,320

B.   Deposits from a Central Bank (Foreign Central Bank –Ultimate Parent Company) (Note 14)

Current accounts 5,013,845 4,927,369

Term deposits 75,375,000 75,375,000

Accrued interest payable 21,746 182,481

80,410,591 80,484,850

C. Deposits from Parent, Sister and Other Related Banks (Note 16)

Current accounts 

Sister banks 87,472,986 84,506,648

Parent Bank 2,052,460 483,598

89,525,446 84,990,246

Term deposits

Parent Bank 777,385,645 753,725,504

Accrued interest payable 186,268 3,716,744

867,097,359 842,432,494

D. Customers’ Deposits (Note 17)

Customers'  deposits – related parties 1,763,651 2,051,810

E. Interest Income and Expense

Interest income is broken-down as follows:

Interest Income on

Deposits with related banks and financial institutions 3,118 2,925

3,118 2,925

Interest Expense on

Deposits from foreign Central Bank (ultimate parent company) 779,844 2,089,039

Deposits from parent, sister and other related banks 7,660,986 18,266,379

Customers’ deposits – related parties 52,482 86,609

8,493,312 20,442,027

F. Board of Directors' Remunerations (Note 26 and 27)

Management remunerations 470,340 1,899,959

Board of directors' remunerations, representation and attendance fees 557,022 1,875,414

1,027,362 3,775,373
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31.  Financial Risk 
Management

Risk Management Framework

1. Credit Risk

The Bank is exposed to different types 
of risk mainly credit risk, liquidity risk, 
operational risk and market risk. These 
risks are inherent in the Bank’s activities but 
are managed through an ongoing process 
of identification, measurement, monitoring 
and mitigation.

The Board of Directors, the Risk 
Management Committee and the Risk 
Management Division are responsible 
for overseeing the Bank’s risks, while 
the Internal Audit Department has the 
responsibility independently to monitor the 
implemented risk management process to 
ensure adequacy and effectiveness of the 
risk control procedures. 

The Risk Management Division ensures 
that the capital is adequate to cover all 
types of risks that the Bank is exposed 
to and monitors compliance with risk 
management policies, procedures and 
lending limits. The Bank assesses its risk 
profile to ensure that it is in line with the 
bank’s risk strategy and goals. The Board 
of Directors receives quarterly risk reports 
on the Bank’s risk profile and capital 
management process.

Credit risk is the risk of financial loss to 
the Bank if a counterparty to a financial 
instrument fails to meet its obligations. 
Financial assets that are mainly exposed 
to credit risk are deposits with banks, loans 
and advances to customers, investment 
securities and probable credit risk 
arising from off-balance sheet financial 
instruments such as documentary letters 
of credit and letters of guarantee. 
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Management of credit risk mainly includes:

a.  Identifying credit risk through implementing 
credit processes related to credit 
origination, analysis, approval and review.

b.  Measuring credit risk by ensuring that it 
is within the limits set by the Bank and 
the related authorities in addition to the 
assessment of guarantees taken.

c.  Ensuring the Bank has policies and 
procedures in place to appropriately 
assess and measure ECL according to 
IFRS 9.

d.  Follow up on the criteria used to 
determine the increase in credit risk.

The corporate governance project applied 
to comply with IFRS 9, requires the work of 

risk management department and financial 
control department to ensure the effective 
implementation through the formation of 
an internal committee for this purpose. The 
committee reviews and approves the staging 
of financial assets and other key inputs and 
assumptions used in estimating the expected 
credit losses. The committee also assesses 
the appropriateness of the provisions to be 
taken for expected credit losses.

The Bank manages the level of credit risk 
undertaken by placing limits on the amount 
of risk accepted in relation to one borrower, 
and/or groups of related borrowers and 
to geographical and industry segments 
without exceeding limits of the facilities set 
by the local Bank’s regulations. Such risk is 
monitored on a revolving basis and subject 
to an annual or more frequent review, when 
considered necessary. 

Debtors credit risk including banks are 
subject to additional terms including their 
on and off balance sheet facilities. 

The principal collateral types for loans and 
advances consist of mortgages on real 
estate properties and cash collaterals.  The 
Bank will seek additional collaterals from 
the counterparty as soon as impairment 
indicators noticed by the Bank shows a 
decrease in the value of advances.

The Bank sometimes further restricts its 
exposure to credit losses by entering into 
netting arrangements with counterparties. 
Netting arrangements reduce credit risk 
associated with favorable contracts to the 
extent that if a default occurs, all amounts 
with the counterparty are terminated and 
settled on a net basis.

2. Measurement of Credit Risk

Loans and advances to customers

The Bank recognizes provision for 
expected credit losses on financial assets 
that are not reflected at fair value.

The provision for expected credit losses 
is presented in the statement of financial 
position as follows:

a.  Financial assets at amortized cost as 
a deduction from the gross carrying 
amount.

b.  Loan commitments, as provisions

c.  Debt securities measured at fair value 
through other comprehensive income, 
no loss allowance is recognized in the 
statement of financial position because 
the carrying amount of these assets is 
equal to their fair value. However, the loss 
provision is disclosed and recognized in 
the change in fair value.

The expected credit losses are measured 
at lifetime, except for the following that are 
measured as a 12-month ECL:

a.  Debt securities with low credit risk at 
reporting date.

b.  Other financial instruments on which 
credit risk has not increased significantly 
since their initial recognition.

In measuring credit risk of loans and 
advances, the Bank considers the following:

•  Ability of the counterparty to honor its 
contractual obligations based on the 
account’s performance, recurring overdue 
and related reasons, the counterparty’s 
financial position and effect thereto of 
the economic environment and market 
conditions;

•  Exposure levels of the counterparty and 
unutilized credit limits granted;

•  Exposure levels of the counterparty with 
other banks;

•  Purpose of the credit facilities granted 
to the counterparty and conformity of 
utilization by the counterparty.

The Bank assesses the probability of 
default of individual counterparties using 
internal rating tools. The Bank’s rating scale 
reflects the range of default probabilities 
defined for each rating class as explained 
below: 
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•   Stage 1 
5 grades from 1 to 5 covering prime, 
high grade, upper medium grade, lower 
medium grade, non-investment grade 
speculative, are equivalent to grading 1 
& 2 in the Central Bank’s grading system. 
Reported as normal to the Central Bank, 
stage 1 includes customers with regular 
credit movements, respecting their 
repayment schedules. The borrower's 
financial condition is good based on 
the most recent financial statements 
available, and the collateral is adequate 
to cover the loan.

 
•  Stage 2 

Customers graded 6 to 7 are related to 
more uncertain situations and that are 
under direct and continuous control from 
the credit risk division (considered a high 
risk) and are equivalent to special mention 
grading of 3 by the Central Bank’s grading 
system. The customers are reported 
as special mention to the Central Bank. 
Special mention loans display signs of 
irregular credit movements or exceed the 
authorized credit limit on a continuous 
basis. 

Recent financial statements for the 
borrower are unavailable and adverse 
conditions and trends of an economic or 
other nature are present, which may affect 
the borrower's ability to repay the debt. 

Collateral has not been evaluated for a 
period not exceeding 3 years. The loans 
are considered as recoverable, however 
it is closely monitored for a year, at the 
end of which, if the specified conditions 
above are not regularized, the loan is to be 
reclassified.
•  Stage 3

Customers graded 8, 9 & 10 are 
substandard, doubtful, and loss which is 
equivalent to grades 4,5 & 6 of the grading 
used by the Central Bank of Lebanon.

The expected credit loss allowance is 
measured according to the staging of the 
customers as follows:

a.  Stage 1 
An amount equal to 12 months ECL is 
recorded. The ECL is computed using the 
PD occurring over the next 12 months. 
For those instruments with a remaining 
maturity of less than 12 months, a PD 
corresponding to the remaining term to 
maturity is used. 

b.  Stage 2 
The computation of the ECL is based on 
the PD over the remaining estimated life 
of the financial instrument. 

c.  Stage 3 
The allowance for credit losses captures 
the lifetime ECL. 

The parameters used in computing 
the ECL, exposure at default (EAD) and 
probability of default (PD) and loss given 
default (LGD), are generally derived from 
internally developed statistical models and 
other historical data. They are adjusted 
to reflect forward-looking information. 
Forward looking information requires 
significant judgement. 

The increase in credit risk is expected to 
lead to a Stage 2 classification and is to be 
measured by comparing: 

a. The debtors’ credit risk at origination,
b.  The debtors’ credit risk at the reporting 

date. 

Expected credit losses (ECL) is computed 
as follows: PD x LGD x EAD.

The bank’s financial assets portfolio 
(excluding loans and advances) comprises 
sovereign financial assets classified at 
amortized cost or at fair value through 
other comprehensive income.

Examples of these assets are current 
accounts, time deposits and certificate of 
deposits with the Central Bank of Lebanon 
as well as Lebanese treasury bills.

There have been no significant increase 
in the credit risk of these financial assets 
since their inception and therefore have 
been classified as stage 1.

The Bank uses the change in the external 
credit rating of Moody’s, S&P and Fitch to 
assess the significant increase in credit risk.

The risk of the debt instruments included in 
the investment portfolio at amortized cost 
relates mainly to sovereign risk (including 
Central bank of Lebanon) (to the extent of 
100% during 2020 and 95% during 2019).

Debt investment securities and other bills
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3. Maximum Exposure to Credit Risk 

The following corresponds to the maximum credit risk exposure net of the expected credit loss allowances:

December 31, 2020

Gross Allowance for expected 
credit losses

Carrying amount

LBP’000 LBP’000 LBP’000

Cash and deposits with central bank 1,029,179,873 (18,027,813) 1,011,152,060

Deposits with banks and financial institutions 127,757,833 (1,879,778) 125,878,055

Deposits with the parent, sister and other related banks 31,940,445 (104,682) 31,835,763

Loans and advances to customers 32,198,792 (18,064,463) 14,134,329

Investments at fair value through other comprehensive income 61,807,735 _ 61,807,735

Investments at amortized cost 250,421,950 (58,630,634) 191,791,316

1,533,306,628 (96,707,370) 1,436,599,258

Letters of guarantees and stand by letters of credit 19,491,535 _ 19,491,535

December 31, 2019

Gross Allowance for expected 
credit losses

Carrying amount

LBP’000 LBP’000 LBP’000

Cash and deposits with central bank 531,928,531 (8,287,453) 523,641,078

Deposits with banks and financial institutions 537,977,306 (10,987,032) 526,990,274

Deposits with the parent, sister and other related banks 30,462,320 (47,195) 30,415,125

Loans and advances to customers 33,579,824 (18,058,148) 15,521,676

Investments at fair value through other comprehensive income 105,028,158 (286,498) 104,741,660

Investments at amortized cost 283,519,278 (59,034,957) 224,484,321

1,522,495,417 (96,701,283) 1,425,794,134

Letters of guarantees and stand by letters of credit 19,216,633 _ 19,216,633
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The following represents the movement of the balances which affected the expected loss allowance:

Balance as at December 31, 2020

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Balance, January 1, 2020

Cash and deposits with central bank 524,087,739 _ _ 524,087,739

Deposits with banks and financial institutions 533,109,200 _ _ 533,109,200

Deposits with the parent, sister and other related banks 30,462,320 _ _ 30,462,320

Loans and advances to customers 3,551,418 1,094,013 28,934,393 33,579,824

Investments at fair value through other comprehensive income 7,424,438 _ _ 7,424,438

Investments at amortized cost 280,832,022 _ _ 280,832,022

Letters of guarantees and stand by letters of credit 19,217,633 _ _ 19,217,633

1,398,684,770 1,094,013 28,934,393 1,428,713,176

Net movement during the year

Cash and deposits with central bank 496,983,435 _ _ 496,983,435

Deposits with banks and financial institutions (405,615,775) _ _ (405,615,775)

Deposits with the parent, sister and other related banks 1,477,845 _ _ 1,477,845

Loans and advances to customers (834,205) (915,753) 368,926 (1,381,032)

Investments at fair value through other comprehensive income (7,424,438) _ _ (7,424,438)

Investments at amortized cost (24,010,661) _ _ (24,010,661)

Letters of guarantees and stand by letters of credit 273,902 _ _ 273,902

60,850,103 (915,753) 368,926 60,303,276

Balance, December 31, 2020

Cash and deposits with central bank 1,021,071,174 _ _ 1,021,071,174

Deposits with banks and financial institutions 127,493,425 _ _ 127,493,425

Deposits with the parent, sister and other related banks 31,940,165 _ _ 31,940,165

Loans and advances to customers 2,717,213 178,260 29,303,319 32,198,792

Investments at fair value through other comprehensive income _ _ _ _

Investments at amortized cost 256,821,361 _ _ 256,821,361

Letters of guarantees and stand by letters of credit 19,491,535 _ _ 19,491,535

1,459,534,873 178,260 29,303,319 1,489,016,452
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Balance as at December 31, 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Balance, January 1, 2019

Cash and deposits with central bank 365,587,750 _ _ 365,587,750

Deposits with banks and financial institutions 604,507,743 _ _ 604,507,743

Deposits with the parent, sister and other related banks 20,020,504 _ _ 20,020,504

Loans and advances to customers 8,157,030 2,237,454 28,513,579 38,908,063

Investments at fair value through other comprehensive income 14,170,500 _ _ 14,170,500

Investments at amortized cost 338,043,816 _ _ 338,043,816

Letters of guarantees and stand by letters of credit 65,841,758 _ _ 65,841,758

1,416,329,101 2,237,454 28,513,579 1,447,080,134

Net movement during the year

Cash and deposits with central bank 158,499,989 _ _ 158,499,989

Deposits with banks and financial institutions (66,530,437) _ _ (66,530,437)

Deposits with the parent, sister and other related banks 10,439,770 _ _ 10,439,770

Loans and advances to customers (4,605,612) (1,143,441) 420,814 (5,328,239)

Investments at fair value through other comprehensive income (6,746,062) _ _ (6,746,062)

Investments at amortized cost (57,211,783) _ _ (57,211,783)

Letters of guarantees and stand by letters of credit (46,624,125) _ _ (46,624,125)

(12,778,260) (1,143,441) 420,814 (13,500,887)

Balance, December 31, 2019

Cash and deposits with central bank 524,087,739 _ _ 524,087,739

Deposits with banks and financial institutions 537,977,306 _ _ 537,977,306

Deposits with the parent, sister and other related banks 30,460,274 _ _ 30,460,274

Loans and advances to customers 3,551,418 1,094,013 28,934,393 33,579,824

Investments at fair value through other comprehensive income 7,424,438 7,424,438

Investments at amortized cost 280,832,033 _ _ 280,832,033

Letters of guarantees and stand by letters of credit 19,217,633 _ _ 19,217,633

1,403,550,841 1,094,013 28,934,393 1,433,579,247
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The following represents the movement of the expected loss allowance:

Balance as at December 31, 2020

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Balance, January 1, 2020

Cash and deposits with central bank 8,287,453 _ _ 8,287,453

Deposits with banks and financial institutions 10,987,032 _ _ 10,987,032

Deposits with the parent, sister and other related banks 47,195 _ _ 47,195

Loans and advances to customers 158,425 892,305 17,007,418 18,058,148

Investments at fair value through other comprehensive income 286,498 _ _ 286,498

Investments at amortized cost 59,034,957 _ _ 59,034,957

78,801,560 892,305 17,007,418 96,701,283

Net movement during the year

Cash and deposits with central bank 9,740,360 _ _ 9,740,360

Deposits with banks and financial institutions (9,107,254) _ _ (9,107,254)

Deposits with the parent, sister and other related banks 57,487 _ _ 57,487

Loans and advances to customers _ _ 6,315 6,315

Investments at fair value through other comprehensive income (286,498) _ _ (286,498)

Investments at amortized cost (404,323) _ _ (404,323)

(228) _ 6,315 6,087

Balance, December 31, 2020

Cash and deposits with central bank 18,027,813 _ _ 18,027,813

Deposits with banks and financial institutions 1,879,778 _ _ 1,879,778

Deposits with the parent, sister and other related banks 104,682 _ _ 104,682

Loans and advances to customers 158,425 892,305 17,013,733 18,064,463

Investments at fair value through other comprehensive income _ _ _ _

Investments at amortized cost 58,630,634 _ _ 58,630,634

78,801,332 892,305 17,013,733 96,707,370
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Balance as at December 31, 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Balance, January 1, 2019

Cash and deposits with central bank 1,545,572 _ _ 1,545,572

Deposits with banks and financial institutions 8,539,208 _ _ 8,539,208

Deposits with the parent, sister and other related banks 15,624 _ _ 15,624

Loans and advances to customers 122,336 836,648 17,007,418 17,966,402

Investments at fair value through other comprehensive income 216,738 _ _ 216,738

Investments at amortized cost 2,137,009 _ _ 2,137,009

Letters of guarantees and stand by letters of credit 228,078 _ _ 228,078

12,804,565 836,648 17,007,418 30,648,631

Net movement during the year

Cash and deposits with central bank 6,741,881 _ _ 6,741,881

Deposits with banks and financial institutions 2,447,824 _ _ 2,447,824

Deposits with the parent, sister and other related banks 31,571 _ _ 31,571

Loans and advances to customers 36,088 55,658 _ 91,746

Investments at fair value through other comprehensive income 69,760 _ _ 69,760

Investments at amortized cost 56,897,948 _ _ 56,897,948

Letters of guarantees and stand by letters of credit (228,078) _ _ (228,078)

65,996,994 55,658 _ 66,052,652

Balance, December 31, 2019

Cash and deposits with central bank 8,287,453 _ _ 8,287,453

Deposits with banks and financial institutions 10,987,032 _ _ 10,987,032

Deposits with the parent, sister and other related banks 47,195 _ _ 47,195

Loans and advances to customers 158,424 892,306 17,007,418 18,058,148

Investments at fair value through other comprehensive income 286,498 _ _ 286,498

Investments at amortized cost 59,034,957 _ _ 59,034,957

Letters of guarantees and stand by letters of credit _ _ _ _

78,801,559 892,306 17,007,418 96,701,283
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Concentration of Credit Risk by Geographical Location

The Bank distributes exposures to geographical segments based on the original country of the contracting party as follows:

December 31, 2020

Lebanon Europe Other Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Financial assets

Cash and deposits with central bank 1,011,152,060 _ _ 1,011,152,060

Deposits with banks and financial institutions 125,875,228 _ 2,827 125,878,055

Deposits with the parent, sister and other related banks _ 31,616,516 219,247 31,835,763

Loans and advances to customers 13,981,201 _ 153,128 14,134,329

Investments at fair value through profit and loss 6,369,074 _ 75,375 6,444,449

Investments at fair value through other comprehensive income 61,807,735 _ _ 61,807,735

Investment securities at amortized cost 191,791,316 _ _ 191,791,316

1,410,976,614 31,616,516 450,577 1,443,043,707

Off-balance sheet exposures

Letters of guarantee and standby letters of credit 18,835,045 3,015 653,475 19,491,535

Letters of credit - export confirmed _ _ _ _

18,835,045 3,015 653,475 19,491,535

 

December 31, 2019

Lebanon Europe Other Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Financial assets

Cash and deposits with central bank 523,641,078 _ _ 523,641,078

Deposits with banks and financial institutions 520,658,449 6,329,155 2,670 526,990,274

Deposits with the parent, sister and other related banks _ 29,697,143 717,982 30,415,125

Loans and advances to customers 15,459,614 _ 62,062 15,521,676

Investments at fair value through profit and loss 12,128,665 _ 75,375 12,204,040

Investments at fair value through other comprehensive income 104,741,660 _ _ 104,741,660

Investment securities at amortized cost 224,484,321 _ _ 224,484,321

1,401,113,787 36,026,298 858,089 1,437,998,174

Off-balance sheet exposures

Letters of guarantee and standby letters of credit 18,465,634 3,015 662,453 19,131,102

Letters of credit - export confirmed _ _ _ 86,531

18,465,634 3,015 662,453 19,217,633
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Concentration of Credit Risk by Industry or Sector

December 31, 2020

Sovereign 
Risk

Financial 
Institutions

Manufacturing Construction Trading Other Individual Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Financial assets

Cash and deposits with central bank 1,011,152,060 _ _ _ _ _ _ 1,011,152,060

Deposits with banks and financial institutions _ 125,878,055 _ _ _ _ _ 125,878,055

Deposits with the parent, sister  
and other related banks

_ 31,835,763 _ _ _ _ _ 31,835,763

Loans and advances to customers _ _ 3,767,318 3,046,731 5,783,646 221,744 1,314,890 14,134,329

Investments at fair value through profit and loss _ 6,335,180 _ 109,269 _ _ _ 6,444,449

Investments at fair value through other 
comprehensive income

_ 61,807,735 _ _ _ _ _ 61,807,735

Investment securities at amortized cost 191,791,316 _ _ _ _ _ 191,791,316

1,202,943,376 225,856,773 3,767,318 3,156,000 5,783,646 221,744 1,314,890 1,443,043,707

Off-balance sheet exposures

Letters of guarantee and standby letters of credit _ 18,621,998 15,175 70,585 100 540,064 243,613 19,491,535

 

December 31, 2019

Sovereign 
Risk

Financial 
Institutions

Manufacturing Construction Trading Other Individual Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Financial assets

Cash and deposits with central bank 523,641,078 _ _ _ _ _ _ 523,641,078

Deposits with banks and financial institutions _ 526,990,274 _ _ _ _ _ 526,990,274

Deposits with the parent, sister  
and other related banks

_ 30,415,125 _ _ _ _ _ 30,415,125

Loans and advances to customers _ _ 4,209,289 3,390,131 5,814,974 314,709 1,792,573 15,521,676

Investments at fair value through profit and loss _ 12,161,321 _ 42,719 _ _ _ 12,204,040

Investments at fair value through other 
comprehensive income

_ 104,741,660 _ _ _ _ _ 104,741,660

Investment securities at amortized cost 202,290,493 22,193,828 _ _ _ _ _ 224,484,321

725,931,571 696,502,208 4,209,289 3,432,850 5,814,974 314,709 1,792,573 1,437,998,174

Off-balance sheet exposures

Letters of guarantee and standby letters of credit _ 17,836,730 15,175 101,790 15,175 523,414 638,818 19,131,102

Letters of credit - export confirmed _ 86,531 _ _ _ _ _ 86,531

_ 17,923,261 15,175 101,790 15,175 523,414 638,818 19,217,633
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Guarantees Held Against Loans and Advances to Customers

December 31, 2020

Collateral received

Gross exposure 
(Net of unrealized 

Interest)

Allowance for 
expected credit 

losses

Net exposure Pledged funds Mortgage Personal 
guarantees

Total collateral

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Performing loans

Retail 926,016 (158,425) 767,591 165,713 _ 16,560 182,273

Housing loans 1,032,714 _ 1,032,714 _ 3,051,180 _ 3,051,180

Performing loans - corporate

Small and medium enterprises 936,743 (892,305) 44,438 42,644 2,612,428 _ 2,655,072

Doubtful and bad debts 29,303,319 (17,013,733) 12,289,586 _ 38,539,238 _ 38,539,238

32,198,792 (18,064,463) 14,134,329 208,357 44,202,846 16,560 44,427,763

 

December 31, 2019

Collateral received

Gross exposure 
(Net of unrealized 

Interest)

Allowance for 
expected credit 

losses

Net exposure Pledged funds Mortgage Personal 
guarantees

Total collateral

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Performing loans

Retail 664,410 (158,425) 505,985 274,869 _ 23,641 298,510

Housing loans 1,286,600 _ 1,286,600 _ 3,859,200 _ 3,859,200

Performing loans - corporate

Small and medium enterprises 2,694,421 (892,305) 1,802,116 57,534 15,124,678 _ 15,182,212

Doubtful and bad debts 28,934,393 (17,007,418) 11,926,975 _ 37,936,238 _ 37,936,238

33,579,824 (18,058,148) 15,521,676 332,403 56,920,116 23,641 57,276,160
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December 31, 2020

LBP Foreign currency 
(Restricted)

Foreign currency 
(Fresh)

Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Assets

Cash and deposits with central bank 103,395,545 907,155,343 601,172 1,011,152,060

Deposits with banks and financial institutions 12,170,208 113,705,019 2,828 125,878,055

Deposits with the parent, sister and other related banks _ _ 31,835,763 31,835,763

Loans and advances to customers 549,614 13,584,715 _ 14,134,329

Investments at fair value through profit and loss 170,000 6,274,449 _ 6,444,449

Investments at fair value through other comprehensive income _ 61,807,735 _ 61,807,735

Investment securities at amortized cost 39,200,317 152,590,999 _ 191,791,316

Property and equipment 4,421,419 38,977,686 _ 43,399,105

Intangible assets 159,465 _ _ 159,465

Other assets 737,258 9,503,617 _ 10,240,875

Total Assets 160,803,826 1,303,599,563 32,439,763 1,496,843,152

Liabilities

Deposits from a central bank _ _ 80,410,591 80,410,591

Deposits from banks and financial institutions 3,500,575 _ 8,026,417 11,526,992

Deposits from parent, sister and other related banks _ _ 867,097,359 867,097,359

Customers' deposits 60,389,223 232,592,264 _ 292,981,487

Other liabilities 3,897,279 4,938,686 _ 8,835,965

Provisions 7,139,349 876,591 _ 8,015,940

Total Liabilities 74,926,426 238,407,541 955,534,367 1,268,868,334

Net Assets 85,877,400 1,065,192,022 (923,094,604) 227,974,818

 

Market Risks

Market risk is defined as the risk of losses in on and off-financial position, arising from adverse movements in market prices. The risks 
subject to Market Risk include: Interest Rate Risk for Financial Instruments and Foreign Exchange Risk.

Foreign Exchange risk

Foreign exchange risk arises from the exposure on banking assets and liabilities, denominated in foreign currencies.
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December 31, 2019

LBP USD GBP Euro Others Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Assets

Cash and deposits with central bank 93,270,827 335,643,947 94,581 94,631,723 _ 523,641,078

Deposits with banks and financial institutions 47,732,603 313,336,081 21,144 165,889,560 10,886 526,990,274

Deposits with the parent, sister and other related banks _ 28,037,743 642,590 1,648,589 86,203 30,415,125

Loans and advances to customers 741,084 14,780,592 _ _ _ 15,521,676

Investments at fair value through profit and loss 170,000 12,005,110 _ 28,930 _ 12,204,040

Investments at fair value through other comprehensive income _ 104,741,660 _ _ _ 104,741,660

Investment securities at amortized cost 34,264,054 190,220,267 _ _ _ 224,484,321

Property and equipment 4,984,175 41,691,246 _ _ _ 46,675,421

Intangible assets 280,815 _ _ _ _ 280,815

Other assets 532,508 4,618,261 16,360 _ _ 5,167,129

Total Assets 181,976,066 1,045,074,907 774,675 262,198,802 97,089 1,490,121,539

Liabilities

Deposits from a central bank _ 79,600,991 _ 883,859 _ 80,484,850

Deposits from banks and financial institutions _ 22,416,139 2,356 1,472,233 2,098 23,892,826

Deposits from parent, sister and other related banks _ 607,156,982 _ 235,275,512 _ 842,432,494

Customers' deposits 79,683,088 173,153,306 781,759 24,557,737 25,335 278,201,225

Other liabilities 4,836,188 4,948,536 7 _ _ 9,784,731

Provisions 7,049,216 699,523 _ _ _ 7,748,739

Total Liabilities 91,568,492 887,975,477 784,122 262,189,341 27,433 1,242,544,865

Net Assets 90,407,574 157,099,430 (9,447) 9,461 69,656 247,576,674

 

As disclosed in Note 1, the Bank’s assets and liabilities in foreign currencies are valued at the official exchange rate, whereas there 
is high volatility and significant variance in the multiple unofficial exchange rates in the parallel markets that have emerged since the 
start of the economic crisis and the de-facto capital control on foreign currency withdrawals and transfers overseas, and therefore, 
management is unable to determine what would be a reasonable possible movement in order to provide useful quantitative sensitivity 
analysis. The impact of the valuation of these assets and liabilities at a different rate will be recognized in the financial statements once 
the official exchange rate is changed by the relevant authorities. 
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Below is a summary of the Bank’s interest rate gap position on major financial assets and liabilities reflected at carrying amounts at year 
end by repricing time bands:

December 31, 2020

Doubtful & 
Substandard

Not Subject to 
Interest

Less than 1 
Month

1 to 5 Years Over 5 Years Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Financial Assets

Cash and deposits with central bank _ 762,328,215 39,164,736 27,063,049 182,596,060 1,011,152,060

Deposits with banks and financial institutions _ (372,679) 126,250,734 _ _ 125,878,055

Deposits with the parent, sister and other related banks _ 17,514,233 14,321,530 _ _ 31,835,763

Loans and advances to customers 12,289,586 1,768,339 8,500 67,904 _ 14,134,329

Investments at fair value through profit and loss _ 6,444,449 _ _ _ 6,444,449

Investments at fair value through other comprehensive income _ 61,807,735 _ _ _ 61,807,735

Investment securities at amortized cost 138,993,995 (60,840,992) 4,324,179 67,663,950 41,650,184 191,791,316

151,283,581 788,649,300 184,069,679 94,794,903 224,246,244 1,443,043,707

Financial Liabilities

Deposits from a central bank _ 5,013,846 75,396,745 _ _ 80,410,591

Deposits from banks and financial institutions _ 4,230,030 7,296,962 _ _ 11,526,992

Deposits from parent, sister and other related banks _ 89,525,444 777,571,915 _ _ 867,097,359

Customers' deposits _ 111,139,199 162,634,865 19,207,423 _ 292,981,487

_ 209,908,519 1,022,900,487 19,207,423 _ 1,252,016,429
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December 31, 2019

Doubtful & 
Substandard

Not Subject to 
Interest

Less than 1 
Month

1 to 5 Years Over 5 Years Total

LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000 LBP’000

Financial Assets

Cash and deposits with central bank _ 101,673,488 205,021,985 26,914,357 190,031,248 523,641,078

Deposits with banks and financial institutions _ 26,432,971 500,557,303 _ _ 526,990,274

Deposits with the parent, sister and other related banks _ 3,579,579 26,835,546 _ _ 30,415,125

Loans and advances to customers 11,926,975 (266,629) 3,730,155 131,175 _ 15,521,676

Investments at fair value through profit and loss _ 12,204,040 _ _ _ 12,204,040

Investments at fair value through other comprehensive income _ 89,487,000 179,660 15,075,000 _ 104,741,660

Investment securities at amortized cost _ (61,104,713) 46,328,232 170,394,594 68,866,208 224,484,321

11,926,975 172,005,736 782,652,881 212,515,126 258,897,456 1,437,998,174

Financial Liabilities

Deposits from a central bank _ 4,927,369 75,557,481 _ _ 80,484,850

Deposits from banks and financial institutions _ 4,839,125 19,053,701 _ _ 23,892,826

Deposits from parent, sister and other related banks _ 504,612 841,927,882 _ _ 842,432,494

Customers' deposits _ 38,618,403 236,314,262 3,268,560 _ 278,201,225

_ 48,889,509 1,172,853,326 3,268,560 _ 1,225,011,395

 

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Bank will be unable to meet its net funding requirements. Liquidity risk can be caused by market 
disruptions or credit downgrades, which may cause certain sources of funding to dry up immediately. That being said, Lebanon is facing 
adverse conditions and high level of uncertainty since October 2019, as a result of deterioration of the economic environment which lead 
to a severe disruption of normal business operations and the de-facto capital control, leading to incremental credit risks and restricted 
access to foreign currency among other adverse factors.

The Bank has subsequently met the Central Bank regulatory international liquidity ratio Basic circular 154 requirement by maintaining a 
total current account balance with foreign correspondent banks (international liquidity that is free of any obligation) in excess of 3% of 
the bank’s total foreign currency deposits as at July 31, 2020.
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32. Capital Management

34. Approval of the Financial Statements

33. Contingent Liabilities

The Bank manages its capital to comply 
with the capital adequacy requirements 
set by Central Bank of Lebanon, the Bank’s 
lead regulator.

Central Bank of Lebanon requires each 
bank or banking group to hold a minimum 
level of regulatory capital of LBP10billion 
for the head office (in Lebanon) and 
LBP500million for each local branch and 
LBP1.5billion on each branch abroad (for 

Lebanese banks, in addition to the required 
amount by the related authorities abroad).

The Bank’s capital is split as follows:

Tier I capital:
Comprises share capital, cash contribution to 
capital, reserves from appropriation of profits, 
retained earnings (exclusive of profit for the 
year) after deductions for intangible assets.

Tier II capital:
Comprises 50% of the cumulative change 
in fair value of Investment securities at 
fair value through other comprehensive 
income.

The bank complied with the capital adequacy requirements in current period:

The minimum capital ratios are as follows: Banks are prohibited from distributing any dividends in case their 
Capital Ratios are below the following:

The financial statements for the year ended December 31, 2020 were approved by the Board of Directors in its meeting held on  
November 17, 2021.

There are some lawsuits filed against the Bank; the Bank’s 
management and legal advisor do not expect to incur material 
liabilities as result of the disputed claims.

As stated in Note 18, the tax returns for the years 2016 till 2020 
are still subject to tax examination and final assessment by the 
tax authorities.

Increasing regulatory expected credit losses for all resident financial assets including bank’s exposure to Central Bank of Lebanon in 
foreign currencies.

December 31, 2020 December 31, 2019

LBP’000 LBP’000

Tier I capital 191,742,345 208,733,720

Tier II capital 12,520,936 38,223,000

Total regulatory capital 204,263,281 246,956,720

Credit risk 1,001,674,870 1,544,165,624

Market risk 23,321,000 26,519,520

Operational risk 32,620,313 65,478,750

Risk-weighted assets of credit, off balance sheet and operational risks 1,057,616,183 1,636,163,894

Regulatory capital ratio 19.31% 15.09%

Tier I capital ratio 18.13% 12.76%

Risk based capital ratio- Tier I and Tier II capital 18.13% 12.76%

%

Common Equity Tier I ratio 7.0

Tier I ratio 8.5

Total Capital ratio 10.5

%

Common Equity Tier I ratio 7.0

Tier I ratio 10.0

Total Capital ratio 12.0



HEAD OFFICE 
List of banks: 62
Down Town, Martyrs Square,  
Beirut Garden Bldg., Block C
P.O.Box 11-9575 Beirut, Lebanon 
C.R.30199-BEIRUT 
T +961 1 951 300
F +961 1 951 390/391/392 
 +961 1 998 064
Email info@nacb.com.lb 
Swift NACBLBBE

SIN EL FIL BRANCH
Mkalles Roundabout,  
S.A.R. Center, 1ST Flr.  
P.O.Box 11-9575 Beirut, Lebanon
T +961 1 951 400/485 670/1
Direct +961 1 497 969 
F +961 1 485 681
Email sbranch@nacb.com.lb

www.nacb.com.lb
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٠٦
٠٦

التقــــــريــــر
الســــنوي

 تخطـــــــــــــــي المصـــــــــــاعب
فـي زمــــن األزمــــــــــــــــــــات



الفهـــــــــــــــــــــــرس 

البيانات المـالية وتقريـر مـدققي الحسابات المستقلين:
أ. بيان الوضع المالي

ب. بيـان األرباح او الخسائر

ج. بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل

د. بيان التغييرات في حقوق المساهمين

هـ. بيان التدفقات النقدية

و. إيضاحات حول البيانات المالية

الجمعية العمومية

۰۱

تقرير مجلس اإلدارة
كلمة رئيس مجلس اإلدارة / المدير العام   أ. 

اإلدارة المصرفية الرشيدة وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في المصرف ب. 

التحليل المالي للمصرف ج. 

المؤشرات المالية

حقوق الملكية
مجلس اإلدارة
اإلدارة العامة
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حقوق الملكيـة۰۱
مجلـــــس اإلدارة
اإلدارة العـــــامة

| ٢٠٢٠ | التقـرير الســــنوي | مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.٣



الســــــــــيد محمد نجيب أحميدة الجمل
رئيـــس مجلـــــس اإلدارة/المدير العـــام

المصـــرف الليبـــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــارجـــي 
 بالســــــــــــــــيد محمد نجيــب مجبر

ً
ممثال
عضوًا 

شــــــــركة ديموريكو هولدنغ ش.م.ل.
ممثلة بالدكتورعبد السالم الجحاوي

عضوًا
 

الدكتــــــور أبو بـــكــر محمـــد الـــــــــــــودان
عضوًا 

الســــــــــــيد جان بول مارســــــــــــــــيل توما
عضوًا

األســــــــــــــــــــــــــتاذ راوي بطـــــــرس كنعان
عضوًا

الســــــيد أســــــــــــامة رامي الســــــــــــــــراج
عضوًا

الســـــــــــــــيد محمــــــــــــــــــــد منــــــــير النفي
عضوًا 

 *   مدة تنتهي في ٢٠٢٠/٠٥/٢٩ 
إجتماع السنوي الجمعية العمومية العادية 

للمساهمين

الســــــــــــــــــــــــــــــيدة رانيا جوزف الحـــــــــــــاج
أمينة السر 

السيد محمد نجيب احميدة الجمل
رئيس مجلس اإلدارة /المدير العام

    
الســــيد يوســـــــــــــف مبروك العجيل
 مســــــــــــــاعد المدير العام للعمليات

المصرفيــــــــــــة والفروع 

شركة ديموريكو هولدنغ ش.م.ل.

٠،٤٣٪

٠٫٠١٪

المـــصرف الليبي الخارجي

مساهمون آخرون

مجلس 
اإلدارة

اإلدارة العامة حقوق 
الملكية
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لجنة مكافحة 
تبييض األموال 

وتمويل اإلرهاب

لجنة 
التعويضات

لجنة المخاطر لجنة التدقيق غير تنفيذي تنفيذي مستقل اإلسم

• السيد محمد نجيب أحميدة الجمل

• • • •
 المصرف الليبي الخارجي 

 بالسيد محمد نجيب مجـبـر
ً
ممثال

• • •
شركة ديموريكو هولدنغ ش.م.ل

ممثلة بالدكتور عبد السالم الجحاوي

•
ً
رئيسا

•
• • السيد جان بول مارسيل توما

•
ً
رئيسا

•
• • السيد محمد منير النفي

• • • • • السيد أسامة رامي السراج

•
ً
رئيسا

•
• • • الدكتور أبو بكر محمد الودان

ً
رئيسا

•
• • األستاذ راوي بطرس كنعان

 

السادة أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس

أمينة سر مجلس اإلدارة السيدة رانيا جوزف الحاج

أمينة سر لجنة التعويضات السيدة هال وليد عبيد 

أمينة سر لجنة المخاطر  السيدة غنى محمود ناصر  

أمين سر لجنة التدقيق السيد حسان مصطفى غالييني

أمين سر لجنة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب  السيد شوقي غسان أحوش

 

| ٢٠٢٠ | التقـرير الســــنوي | مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.٥



المٔوشرات 
المالية ٦۰
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مجموع الموجودات

حقوق المساهمين

العائد على الموجودات 
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مجموع الودائع القروض والتسليفات
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تقرير مجلــــــــــــس اإلدارة
 كلمة رئيس مجلس اإلدارة / المدير العام 

ــكل المقاييــس وعلــى  ــا إســتثنائيًا ب ٢٠٢٠ كان عاًم
مختلــف المحــاور الســــــــــياســـــــــــية واإلقتصـــــادية 
ــة  ــة مؤكــدًا حتمي ــة والصحي ــة واإلجتماعي والمالي
الركـــــــود اإلقتصـــــــادي عالميــــــًا حيــث إنكمـــــــش 
اإلقتصــاد العالمــي بنســــــــــــــــبة ٤.٣٪ فــي ٢٠٢٠، 
جســيمة  تحديــات  كورونــا  جائحــة  خلقــت  وقــد 
فــي الصحــة العامــة، وإدارة الديــن، وسياســات 
الموازنــة، وجميــع أدوات والهيــاكل المؤسســية 
المركزيــة.  البنــوك  بينهــا  ومــن  األمــوال  إلدارة 
وقــد إنعكــس ذلــك علــى بعــض دول المنطقــة 
وخصوصــًا لبنــان التــي تواجــه األزمــة اإلقتصاديــة  
حيــث ســجل اإلقتصــاد اللبنانــي إنكماشــًا بنســــــــبة 
٢٠٢٠ وفــق تقديــرات حديثــة  ٢٠.7٪ فــي العــام 
للبنــك الدولــي، بينمــا تشــير تقديــرات العــام ٢٠٢١ 
إلــى إنكمــاش بنســبة ٩.٥٪، مــع مؤشــرات للبنــك 
الدولــي بــأن التضخــم فــي العــام ٢٠٢٠ قــد بلــغ 
٨٤.٣٪ مقارنــة بـــ ٢.٩٪ فــي ٢٠١٩، فــي وقــت كان 
التضخــم فــي ســنة  ٢٠٢١ قــد تجــاوز نســبة ١٠٠٪. 

فــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  قيمــة  تراجعــت 
العــام ٢٠٢٠ إلــى ٣٣.٤ مليــار دوالر، مــن ٥٢ مليــارًا 
فــي ٢٠١٩، فيمــا يتوقــع تراجعهــا إلــى ٢٢.٢ مليــارًا 
حتــى  العــام  الديــن  إجمالــي  وبلــغ   .٢٠٢١ فــي 
نهايــة ٢٠٢٠ نحــو ٩٥.٤ مليــار دوالر، بزيــادة ٥.٣٪ 
مقارنــة بـــالعام ٢٠١٩، بحســب مصــرف لبنــان. بينمــا 
بلــغ إجمالــي إحتياطــي لبنــان مــن النقــد األجنبــي 
حتــى نهايــة ٢٠٢٠، نحــو ١٦.٢٥ مليــار دوالر، بتراجــع 
بلغــت نســــــــــــبته ٣٥٪ مقارنـــــة بالعــام ٢٠١٩. أمــا 
األصــول اإلحتياطيــة )النقد األجنبي + إحتياطـــــــــــات 
الذهــب( فقــد بلغــت حتــى نهايــة ٢٠٢٠ نحــو ٢7.7٣ 
مليــار دوالر، إذ يملــك لبنــان قرابــة ٢٨٦ طنــًا مــن 
إحتياطــي الذهــب، فــي المركــز الثانــي عربيــًا وفق 

مجلــس الذهــب العالمــي وهــذا األمــر إيجابــي.

إســتمر مصــرف شــــــــمال افريقيا التجــاري ش.م.ل 
لعــام ٢٠٢٠ فــي بــذل أقصــى مــا يمكــن للتخفيــف 
مــن هــذه األزمــة القاســية والمخاطــر الناشــئة 
الرأســمالية  الهوامــش  تعزيــز  خــالل  مــن  عنهــا 
مــع اإليفــاء الكــــــــامل بالمتطلبـــــــــــات التنظيميــة 
الناشـــــــــئة حديثــًا وذلــك لتمهيــد الطريــق لنمــو 
ــادية  ــدأ الظــروف اإلقتصـــــــــــــ متجــدد بمجــرد أن تب
فــي التحســن. وبالتوجــه لتعزيــز مركــزه المالــي 
تحمــل  علــى  وقدرتــه  الماليــة  مالءتــه  وتقويــة 
الضغــوط اإلضافيــة علــى العمليــات التشــغيلية 

الماليــة. والمتطلبــات 

إن االزمــة الحاليــة التــي يمــر بهــا لبنــان والتــي 
تعتبــر مــن أشــد المختنقات التي مــر بها هذا البلد 
قــد أجبــرت المصــارف المحلية ومصــرف لبنان على 
ــحوبات  ــات الســـــ وضــع قيــود صارمــة علــى عملي
النقديــة خاصــة بالعمــالت األجنبيــة حفاظــًا علــى 
الســيولة وللحــد مــن تفاقــم األزمــة تخوفــًا مــن 
ــتجدة فــي لبنــان. وبالرغــم مــن  األوضــاع المســـــــــ
ذلــك وبنــاء علــى الطلبــات العاجلــة مــن المصــارف 
الليبيــة فــي هــذه المرحلــة، فقــد تمكــن المصــرف 
بمــا  إســتحقاقها  عنــد  الودائــع  تحويــل  تأميــن 
يــوازي ١٠٣ مليــون دوالر أميركــي مــن إجمالــي 
ودائــع المصــارف الليبيــة التجاريــة لديــه، وتمثــل 
هــذه الترجيعــات قيمــًا كبيــرة وضخمــة ممــا يبيــن 
مكانــة مصرفنــا وخصوصيــة التعامــل معــه لــدى 
مصــرف لبنــان مــع اإلشــــــــــــارة إلــى عــدم إمكانيــة 
ترجيــع ودائــع المصــرف الليبــي الخارجــي ومصــرف 
ــة  ــا تحــت طائلـــــ ــرًا لوقوعهـــــ ليبيــا المركــزي نظـــــــ
كتــــــاب حاكــم مصــرف لبنــان للعــام ٢٠١٥ والــذي 
تــم  وقــد   .٢٠٢٠ العــام  فــي  عليــه  وأكــد  عــاد 
ذلــك رغــم الظــروف الصعبــة وقياســًا بالمصــارف 
يســجل  لــم  المصــرف  أن  حيــث  الحجــم  الصغيــرة 
أيــة خســائر تشــغيلية ناتجــة عــن نشــاطه التجــاري 
بســبب  التعقيــد  بالــغ  منــاخ  فــي  وجــوده  رغــم 
ــرات التــي تمثــل إتجاهــًا لحمايــة أصــول  المؤشــــــــ
المصــرف وتحقيــق التــوازن فــي مداخيلــه دون 

ــاح.  النظــر الــى إرتفــاع األرب

وباإلشــارة إلــى تعميــم مصــرف لبنــان للمصــارف 
العاملــــــــــــة فــي لبنــان الخــاص بزيــادة أموالهــا 
حقــوق  مــن   ٪٢٠ بنســبة  األساســية  الخاصــة 
حملــة األســهم العاديــة بأمــوال جديــدة، حصلنــا 
علــى مســــــــــــاندته المعتــادة بالموافقــة علــى 
إقتــراح مصـرفنــــــــــــــــا بتخصيــص جــزء مــن ودائـــــــع 
المصــرف الليبــي الخارجــي القائمــة لدينــا بمبلــغ 
ــًا  ــادة رأس المــال مرحليــــــــــ ٤١ مليــون دوالر لزيـــــــ
أســوة بباقــي المصــارف العاملــة فــي لبنــان حيــث 
ــغ ٤١  وافــق المســاهم علــى ذلــك بتخصيــص مبل
مليــون دوالر أميركــي مــن ودائعــه لدينــا لزيــادة 
األمــوال الخاصــة لحيــن إتمــام اإلجــراءات الالزمــة 

والمطلوبــة لذلــك.

وتحوطــًا مــن إدارة المصــرف فقــد كان لزامــًا علينــا 
التعــاون مــع المســـــــــتشارين القانونيين الدوليين 
فــي هــذه المرحلــة الصعبــة التــي تواجــه لبنــان 
القانونــي  المصــرف  موقــف  لتحصيــن  والعالــم 
إتجــاه ايــة تداعيــات قــد تمــس بمركــزه المالــي 
وبمــا يحقــق الحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين 

والمودعيــن حيــث قــام مجلــس اإلدارة بتكليــف 
إستشــاري دولــي للبحــث فــي الجوانــب القانونية 
فــي هــذا المنــاخ الصعــب للغايــة لضمــان حقوقــه 
مســتقبالً طبقــًا للقوانيــن المرعيــة اإلجــراء محليــًا 

ــًا.  ودولي

إن األحــداث التــي يمــر بهــا لبنــان لــم يشــهدها 
هــذا البلــد حتــى فــي أيـــــــــــام الحــرب األهليـــــــــــــــة 
والتداعيــــــــــــــات الالحقــة عليهــا، وإعــالن الحكومة 
اللبنانيــة فــي شــهر آذار ٢٠٢٠ التوقــف عــن دفــع 
جميــع ســندات ديــن الدولــة اللبنانيــة المقومــة 
الــذي   ٢٠٢٠ آب   ٠٤ وإنفجــار  األميركــي  بالــدوالر 
ألحــق أضــرارًا جســيمة بالممتلــكات فــي منطقــة 
واســعة مــن العاصمــة، إلــى جانــب عــدد كبيــر مــن 
الضحايــا والتقلبــات الحــــــــادة فــي أســـــــعار صــرف 
مــع  أســواق موازيــة  األجنبيــة وخلــق  العمــالت 
فروقــات واســعة فــي ســـــــعر الصــرف، كل ذلــك 
خلــق األســـــــــباب الرئيســية لتصنيــف لبنــان ضمــن 
اإلقتصاديــات ذات التضخــم المفــرط والــذي أدى 
بــدوره إلــى تعقيــدات كبيــرة مرتبطـــــــة بتطبيــق 
ــبية ذات الصلــة. وكذلــك فــإن  المعاييــر المحاســــــ
تأخــر المدققيــن الخارجييــن بتســــــليم تقريرهــم 
وإبــداء رأيهــم بالبيانــات الماليــة للســـــــنوات ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ خلــق حالــة مــن اإلربــــــــاك فــي وضــع الــرأي 

علــى البيانــات الماليــة للمصــارف.

مــن جهــة ثــــــــانية ومــع الدخــول فــي أعمـــــــــــال 
التدقيــق للبيانــات الماليــة للعــام ٢٠٢٠، تبيــن لنــا 
مــن التقريــر المســتلم بــروز إصــرار لــدى المدقــق 
 Adverse( إلصدار رأي ســــلبي )الخارجي)ديلويــت
Opinion( حــول البيانـــــــــــات الماليــــــة للعــام ٢٠٢٠ 
ــبة  ــوة بالــرأي الــذي إلتزمــوا فيــه بالنســــــــــ أســـــــ
ــارف اللبنانيـــــــــة فــي الوقــت  إلــى باقــي المصـــــــــ
الــذي كان الــرأي لنفـــــس المدقــق الخارجــي عــن 
الــرأي  ٢٠١٩ هــو حجــب  للعــام  الماليــة  البيانــات 
)Disclaimer(. علمًا أن أســـــــــــــاس الرأي الســلبي 
ال  والــذي  ديلويــت  الخارجــــي  للمدقــق  وفقـــــًا 
ــًا بذلــك، يتعلــق بعــدم  ــه قطعيـــــــ ــق معـــــ نتوافـــ
 ٢٩ رقــم  المحاســبي  للمعيــار  المصــرف  تطبيــق 
الــذي بــدأت مفاعيلــه بعــد تصنيــف لبنــان ضمــن 
المرتفــع،  التضخــم  ذات  اإلقتصاديــة  القطاعــات 
ــارجية للتدقيــق   ــاتب الخــــــــــــ علمــًا أن بعــض المكـــــ
ليــس لديهــا نفـــــــــس الــرأي. أما بالنســبة للمدقق 
الخارجــي صيدانــي وشــركاه فقــد أكــد علــى حجبــه 
العــام  عــن  تقريــره  فــي   )Disclaimer( للــرأي 

٢٠٢٠ أســوة بالعــام ٢٠١٩. 
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لقــد نوهنــا مــرارًا فــي التقــــــــــــارير التــي قدمــت 
ــابقة لهــذا  ــواء للجمعيــات العموميــة الســـــ ســـــــ
المصــرف وبحضــور مندوبيــن عــن المالــك وكذلــك 
ــذ ســنة ٢٠١٢  ــلة إليــه من ــا المرســــــــــــــ فــي تقاريرن
والتــي أشــرنا فيهــا إلــى بدائــل وخيــارات لتفــادي 
ــتقبلية أيــًا كانــت والتــي  عديــد المخاطــر المســــــــــ
نراهــا اآلن تحيــط بهــذه المؤسســـــــــــــــــة الصغيــرة 

الحجــم التــي تواجــه األزمــة الماليــة الكبــرى.

نعــم إن لبنــان يمــر بمرحلــة صعبــة للغايــة كمــا أن 
مؤشـــــــــــرات األزمــات قــد بــدأت تطــال بعضــًا مــن 
دول المنطقــة والعالــم بأســره كمــا إن األزمــة 
الماليــة الكبــرى التــي تعــرض لهــا لبنــان والتــي 
أســـــــــاسها سياســي، قــد حــذا بنــا كمجلــس إدارة 
بإتخــاذ أقصــى مــا يمكــن عملــه مــن إجــــــــــراءات 
الحمايــة ومــن أهمهــا إحالــة أموالــــــــــــه المودعة 
لبنــان  مصــرف  إلــى  اللبنانيــة  المصــــــــــارف  لــدى 
ــياديًا، نظــرًا  المركــزي حصــرًا بصفتــه مصرفــًا ســــــــــــ
ــتخدام أمــوال المودعيــن فــي أيــة  لعــدم إســــــــــ
مخاطــر تتعلــق بالعمــل التجــاري والعمليــات ذات 
الطــــــــــــــابع اإلئتمانــي ذات المخاطــر العاليــة فــي 
الســوق المحلــي اللبنانــي منــذ ســنوات. وهــو 
أمــر إســــــــــتثنائي وإيجابــي يــدل على الســــــــياسة 
المتحفظـــــــــة للغاية التي انتهجهـــــا المصـــــــــرف 
مســبقًا، ونقــوم منــذ شــهور بخطــوات تتضمــن 
إجــراءات تحوطيــة وخطــة بديلــة لحمايــة أمــوال 

المودعيــن.

وللتذكيــر فــإن مصرفنــا قــد حقــق أرباحـــــــًا حتــى 
نهايــة العــام ٢٠١٩ )١٤.٨ مليــون دوالر أميركــي( 
إال أنــه نتيجــة لألزمــة المســـــــــــــــــتجدة فقــد تــم 
إســــــــــــــــتدراكها كمخصصــــــــــات بنــاء علــى تعاميم 
مصــرف لبنــان. ولعلكــــم تدركــون تمامــًا بــأن مــا 
يترتــب علــى هــذا اإلجــراء )الضامــــــــــــــن( ألمــوال 
المودعيــن التــي قررنــا أن تكــون بمصــرف لبنــان 
حصــرًا بصفتــه مصرفــًا ســياديًا والتــي بلغــت مــا 
يزيــد عــن ٨٥٪ مــن مجمــوع أصــول المصــرف، هــو 
مــع  إيداعاتــه  علــى  إليراداتــه  المصــرف  فقــدان 
المصــارف وهــي التــي كانــت تشــكل ســابقًا ٪7٥ 
مــن إيــرادات المصــرف ناهيــك عــن تعليــق العوائــد 
علــى ســـــــــــــــــــــندات اليوروبونــد للدولــة اللبنانيــة 
بســــــــــــــــبب توقفهــا اإلختيــاري عــن الدفــع والتــي 
كانــت تشــــــــكل ١٩٪ مــن هــذه اإليــرادات. وســينجم 
عــن ذلــك تســجيل خســائر دفتريــة مرغميــن عليهــا 
للحفــاظ علــى هــذه األمــوال فــي مصــرف مركــزي 
ومنحهــــا الحمايــة الســــــــــــــــــيادية وذلــك بقيــاس 
ــتثمارها فــي القطــاع  ــر العاليــة إلســـــــــــ المخاطـــــــ
المصرفــي أو أي نشــــــــــــــــاط آخــر فــي المرحلـــــــــة 
الحاليــة. علمــًا بــأن المصــرف يمتلــك أصــول جاهــزة 
مليــون دوالر   ٢٨ بحوالــي  تقــدر قيمتهــا  للبيــع 
أميركــي ممكــن فــي حــــــــــــــــــال بيعهــا تغطيــة أية 

ــاح. خســائر دفتريــة كمــا وتســجيل أرب

تاريخــه  وحتــى   ٢٠١١ ســنة  ومنــذ  بأنــه  ويالحــظ 
فــإن اإلعتمــادات المســتندية ألربعــة مســاهمات 
أميركــي، وهــذا  مليــار دوالر   ٢7 فاقــت  للمالــك 
يمثــل األرصـــــدة الموقوفــــــــــة وليـــــــــــــس حركــة 
الرقــم  هــذا  عــن  تزيــد  قــد  والتــي  اإلعتمــادات 
بنســبة ٣٠٪ علــى األقــل، فــي حيــن بلغــت حصــة 
ــاهمتنا ببيــروت حوالــي ١٠ مليــون دوالر  مســـــــــــــ
أميركــي علــى مــدى الســنوات منــذ ســنة ٢٠١١ 
أي بنســبة ال تتجــاوز ٠.٠٤٪ مــن المبلــغ المذكــور 
حيــث إقتصــر التعامــل مــع مصرفنــا علــى الودائــع 
غيــر  وألســباب  المالــك  أصــر  والــذي  الزمنيــة 
معروفــة علــى إســــــــــــــترجاعها منــذ ســنة ٢٠١٥ 
الوقــت  ذلــك  فــي  مودعــة  أنهــا  مــن  بالرغــم 
لــدى مصــارف لبنانيــة، وإذ نســجل ذلــك للجمعيــة 
ــنوات  العموميــة لتوثيــق التعامــل خــالل الســـــــــــــ
الماضيــة. بينمــا نذكــر أيضــا بأنــه وقبــل ســنة ٢٠١١ 
قــد وصــل حجــم اإلعتمــادات المســتندية لمصرفنــا 
فــي لبنــان إلــى مبلــغ ٩ مليــار دوالر أميركــي ممــا 
يؤكــد علــى أن قيــاس المخاطــر نحــو لبنــان ليــس 
الســبب الرئيســــــــــــي إلحجــام المالــك عــن تقديــم 
المســاهمات  بــأن  علمــًا  المصــرف  لهــذا  الدعــم 
الخارجيــة للمصــرف الخارجــي تتعامــل مــع القطــاع 
حيــن  والــى  عقــود  منــذ  اللبنانــي  المصرفــي 

حــدوث األزمــة.      

وأخيــرًا فإنــه رغم حــدة األزمــــــــــة اإلقتصــــــــــــــــادية 
والماليــة فــي لبنــان وفــي ظــل عــدم توفــر أيــة 
ــه  مــوارد طبيعيــة كالنفــط والغــاز لدعــم ماليتـــــــــ
العامــة، وبالنظــر لموقعــه الجغرافــي الحســاس 
الــذي يشــكل ســاحة للتجاذبــات والخالفــات فــي 
ــتقرار، فإنــه ال بــد مــن  المنطقــة ولعــدم اإلســـــــــــــ
ــم  ــد مــن دول المنطقــة والعال ــأن العدي القــول ب
تتعــرض أيضــًا ألزمــات وكــوارث إقتصاديــة كبــرى 
وليســــــــــــــت مقتصــرة علــى لبنــان حيــث عكســت  
ــادرة مــن المكاتــب  ــة الصـــــ ــرات الحاليـــ المؤشـــــــــــــ
اإلستشــارية الدوليــة المتخصصــة بــأن الســنوات 
القادمــة تحمــل مخاطــر عاليــة جــدًا وتجمــع علــى 
خطــورة األوضــاع العالميــة اإلقتصاديــة  والماليــة  
والتــي تذكرنــا بالمعطيات  التي ســـــــــــــبقت الحرب 
القطــاع  إســــتمرار  فــإن  وبــذا  الثانيــة.  العالميــة 
المصرفــي فــي لبنــان تحديــدًا رغــم هــذه األزمــة 
يعطــي  ونيــف  بكافــة مســبباتها ومنــذ ســنتين 
األزمــات  مواجهــة  فــي  المرونــة  علــى  داللــة 
)Resilience( رغــم غيــاب الدعــم الدولــي ألســباب 

سياســية مرتبطــة بالوضــع اإلقليمــي.
 

عليــه فإننــا كرئيــس ومجلــس إدارة ســوف نواصــل 
اإلعتبــار  فــي  آخذيــن  التحوطــي  التوجــه  هــذا 
كافــة الســيناريوهات التــي مــن الممكــن حدوثهــا 
طبقــًا  اإلمــكان  قــدر  لمعالجتهــا  محاولــة  فــي 
لإلمكانيــات المتاحــة، ونتمنــى مــن المالــك فــي 
حالــة لديــه رؤيــة جديــة لإلســــــتثمار والتواجد في 
خطــوات  يتخــذ  أن  العريــق  الشــقيق  البلــد  هــذا 
ــي أشــرنا إليهــا فــي الســنوات  ــارات الت فــي الخي
المســـــتوى  إلــى  رأســــــــــماله  رفــع  أو  الماضيــة 
اإلســــتمرار،  المؤسســة  هــذه  يؤهــل  الــذي 
المؤسســة  لهــذه  الدعــم  تقديــم  أن   علــى 
يحمــل  والــذي  الحســاس  التوقيــت  هــذا  فــي 
مخاطــر عاليــة جــدًا عليهــا والتــي ســوف تــزداد 
٢٠٢١ وأيضــًا ربمــا ســتكون أكبــر مــن  خــالل ســنة 
ــًا ال بــد مــن إتخــاذه.  ذلــك فــي ســنة ٢٠٢٢ إتجاهـــــ
المســـــــــاندة  بتقديــم  الوقــت  عامــل  فــإن  وبــذا 
الســـــــــــــــــريعة لهــذه المؤسســــــة التــي تواجــه 
فــي  لبنــان  فــي  والماليــة  اإلقتصاديــة  األزمــة 
ــا القناعــة بــأن لبنــان ســوف  غايــة األهميــة ولدين
يعــود لإلزدهــار اإلقتصــادي والمالــي يومــًا مــا.  

فــي الختــــــــــام وبالنيابـــــــــة عــن مجلــس اإلدارة، 
نــود أن نشــــــــكر عمالئنــا علــى صبرهــم المســتمر 
بصحــة  دمتــم  المثالــي،  لتفانيهــم  وموظفينــا 

وأمــن وأمــان.

محمد نجيب أحميدة الجمل
رئيس مجلس اإلدارة / المدير العام 
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ب . اإلدارة المصـــــــــــــــــرفية الرشيدة

والنظم  القواعد  وضع  بعملية  الرشـــــــــــــــــــــــــــــــــيدة  اإلدارة  تعنى 
مع  المصرف  شــــــــــــــــــــؤون  إدارة  خاللـــــها  من  يتم  التي  واإلجراءات 
تأمين وحمــــــــــاية حقوق وإحتياجات أصحاب المصـــــــالح المرتبطة بمن 
فيهم المســـــــــاهمين والمــــــــودعين، العمــــالء واألطـــــراف األخـرى 

منهم.  كل  ومسؤوليات  صالحيات  أطر  وتحديـــــــد  العــــــــــــالقة  ذات 

ويحرص المصرف على تطبيق وتعزيز وتطوير مبادئ اإلدارة المصرفية 
المســـــــــــاهمين  ثقة  وتدعيم  الغاية  هذه  لتحقيق  الرشــــــــيدة 
والمودعين والعمالء واألطراف ذات العالقــــة وإيمــــــانـــــًا منه بدوره 
اإليجــــــــــــــــــــــــابي والمســــــــــــؤول اتجاه المجتمع وبيئته اإلقتصــــــادية. 
كما يلتزم المصرف بتعاميم وتوجيهات مصرف لبنان ولجنة الرقـــــــابة 
المصارف ويقوم على ضوئها بوضع سياســات تنظيم أموره  على 
المتناســـــــب  التنظيمي  الهيكل  القرار ووضع  إتخاذ  وآليات  الداخلية 
إدارة  ذلك  في  بما  الداخلية  للرقابة  العام  واإلطار  إحتياجاته  مع 

الداخلي. والتدقيق  واإلمتثــــــــال  المخاطر 

وفي سياق هذه التوجهات قام المصرف أيضًا وتماشيًا مع متطلبات 
الرشــــــــــــــــيدة  المصرفية  باإلدارة  خاص  دليل  بإعداد  لبنان  مصرف 
مسترشدًا في ذلك بالمرجعيات المتعارف عليها ال ســـــيما المبادئ 
التوجيهية  المبادئ  وكذلك  الصلة  ذات  بـــــــــازل  لجنة  عن  الصادرة 
لبنان والذي يسري  الصادرة عن جمعية مصارف  الرشـــــــيدة  لإلدارة 
تطبيقه على مختلف المستويات داخل المصرف ويتم مراجعته دوريًا 

من قبل مجلس اإلدارة ويجري تطويره بحسب الحاجة.

نعرض فيما يلي اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة إضافًة إلى اللجان 
هو  كما  العليا  اإلدارة  لجان  وبعض  رئيسية  قرارات  إلتخاذ  التنفيذية 

أدناه: موضح 
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الهيكــــــــــــــــل التنـظـيـمـــــــــــــــــي
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مجلس اإلدارة

أمانة سّر مجلس اإلدارة

وحدة التدقيق الداخلي

وحدة المتابعة

لجنة التدقيق لجنة المخاطر

وحدة
FATCA / CRS

 وحدة اإلمتثال
القانوني

لجنة التعويضات
 لجنة مكافحة تبييض

 األموال وتمويل
اإلرهاب

 إدارة الشؤون اإلدارية
والموظفين

لجنة أمان
تكنولوجيا المعلومات

 وحدة أمان تكنولوجيا
 المعلومات

دائرة إدارة المخاطر

دائرة اإلمتثال

وحدة الرقابة اإلئتمانية

إدارة ملفات التسليف وحدة حماية العمالءدائرة اإلستشاريين

وحدة مخاطر اإلئتمان

وحدة مخاطر التشغيل

وحدة مخاطر السوق

رئيس مجلس 
اإلدارة / المدير العام

وحدة التحقق

إدارة العمليات
الدولية

 إدارة اإلعتمادات
المستندية والكفاالت

مدراء الفروع
•  خدمات الزبائن والتسويق

• التسويق اإلئتماني
• الحواالت

• الحسابات الجارية

مساعد المدير العام للعمليات المصرفية والفروع

وحدة المكتب الخلفي

اإلستشارات القانونية

لجنة المساهمات 
والمشاركات

إدارة الخزينة واإلستثمار

إدارة المحاسبة والرقابة المالية

إدارة تقنية المعلومات

لجنة التسليف
لجنة إدارة

 الموجودات
 والمطلوبات

 لجنة تسوية الديون
المتعثرة

دائرة التسليف



ودوره  مهامه  ممارسة  في  اإلدارة  مجلس  •  مساندة 
وتمويل  األموال  تبييض  مكافحة  إطار  في  اإلشرافي 
ومســـــــــــاعدته  الصلة  ذات  المخاطر  وتقييم  اإلرهاب 

الخصوص. بهذا  المناسبة  القرارات  إتخاذ  على 

التحقق"  "وحدة  من  إليها  المحالة  التقارير  •  مراجعــــــة 
اإلجراءات  بشــــــأن  الداخـــلي"  التدقيــــــــــق  "وحدة  ومن 
اإلعتيادية  غير  والعمليات  الداخلية،  الضوابط  المتبعة، 
وفق  عالية  مخاطر  ذات  المصنفــــــة  والحســــــــــــــــابات 
اإليداعـــــــات  لجهة  المخـــــــــاطر  على  المبنية  المقاربة 
من  واإلعفاءات  والتحاويل  النقدية  والســـــــــــــحوبات 
وإتخاذ  إقتصادية،  بنشـــــاطات  وإرتباطها   CTS الـ  تعبئة 

بشأنها. القرارات 

هيئة  تقارير  ضمن  الصادرة  بالتوصيــــــــــــــــات  العلم  •  أخذ 
بالســـــــــــرعة  معالجتها  من  والتأكد  الخــــــــاصة  التحقيق 

بالخصوص. الالزمة  الموارد  وتأمين  الممكنة 

مفوضي  من  كل  وإســــــــــــــــتقاللية  مؤهالت  من   •  التأكد 
الداخلي. التدقيق  ووحدة  المراقبة 

معايير  ومراجعة  المالية  البيانات  سالمة  على  •  الرقابة 
المصرف. في  المعتمدة  اإلفصاحات 

الضبط  وإجراءات  أنظمـــــــــة  وفعـــــــالية  كفــــــاية  •  تقييم 
الداخلي.

الواردة  التصحيحية  اإلقتراحـــــــات  تنفيذ  حســـــن  •  متابعة  
والســــــــــــــــلطات  الداخلي  التدقيق  وحدة  تقـــارير  في 

المراقبة. مفوضي  و  الرقابية 

الصــــــــادرة  والتوصيات  باألنظمة  المصرف  تقّيد  •  مراقبة 
المصارف. الرقابة على  لجنة  لبنان و عن  عن مصرف 

التدقيق  وحدة  أعمــــــــــــال  على  واإلشــــــــــراف  •  الرقابة 
واإلطالع  المعلومـــات   تكنولوجيـــــــا  وتدقيق  الداخلي 

الرقابية. األجهزة  لتقارير  والمتابعة 

في  المخاطر  إلدارة  الشـــــــاملة  الســــــياسة  •  مراجعة 
المصرف.

• مراجعة نموذج عمل المصرف.

المخاطر  ومستويات  العام  المخاطر  هامش  •  مراجعة 
المصرف. في  المقبولة 

• مراجعة خطة الطوارئ التمويلية للمصرف.

• مراجعة وتقييم مدى كفاية رأس مال المصرف.

• مراجعة خطة إستمرارية العمل وخطة التعافي.

• مراجعة وتقييم أنظمة المخاطر في المصرف.
 

المعطيـــــــــــات  كافة  على  اإلدارة  مجلس  •  إطالع 
حسن  من  والتأكد  اإلشرافي  دوره  في  لمســــاعدته 
.IFRS9 المـــالية  للتقارير  الدولـي  المعيــــــــــــار  تطبيــق 

لجـــــان مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس اإلدارة

لجنة مكـــــــــــــــــــــــــــــافحـــــة تبييض األمــــوال 
وتمويـــل اإلرهـــــــــاب

لجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التـــــدقـيــــــــــــق

لجنة المخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـر

التعويضات"  "سياسة  تطبيق  حسن  على  •  اإلشـــــــــــراف 
لمدى  دوري  تقييم  وإجراء  التعويضــــات"  و"نظـــــــــــام 

السياسة. هذه  وفعالية  كفاية 

حول  اإلدارة  مجلــــــــس  إلى  خاصة  إقتراحـــــــــــــــــات  •  رفع 
التنفيذية. العليا  اإلدارة  تعويضات 

في  المصرف  إدارة  مجلــس  ومؤازرة  •  مســـــــــــاعدة 
واإلشــــــــــــرافي  الرقابي  ودوره  مهامه  ممارســــــــــة 
لديه  للعاملين  التعويضات  بســـــــــــــــــياسة  يتعلق  فيما 

المصرف. إستراتيجية  على  وإنطباقها 

لجنة التعويضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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• توجيه وحوكمة خطة إستمرارية العمل.

خطر  من  للتخفيف  دوريًا  العمل  إستمرارية  خطة  تنفيذ  على  •  اإلشراف 
الكوارث.

هذه  لتنفيذ  الرئيســـــــــــيين  الموظفين  وتعيين  البديل  الموقع  •  تحديد 
. لمهمة ا

• تطوير وصيانة خطط التعافي من الكوارث للبنية التحتية.

• اإلشراف على خطة اإلخالء.

المتعلقة  الرئيســــــــــــــــية  القرارات  كافة  •  إتخاذ 
األمثل  العائد  وتأميــن  التوظيف،  بعمليـــــــــــات 

. منها

مخاطر  إدارة  لســــــــــــياسة  العام  اإلطار  •  رسم 
الفائدة،  أســـــــعار  مخاطر  فيها  بما  الســـــوق 

السيولة.  ومخاطر  القطع  أســـــعار  مخاطر 

والعموالت  الفوائد  أســـــــــعار  وتعديل  •  تحديد 
المصرف. في 

المساهمة  بعمليات  المتعلقة  القرارات  •  إتخاذ 
واإلســــتحواذ،  الدمج  عمليات  والمشــــــــــاركة، 
لإلســـــــــــتراتيجيات  وفقًا  العقاري،  والتوظيف 
وضمن  اإلدارة  مجــــــلس  قبل  من  المعتمــــدة 
المخاطر. لتحمل  قبله  من  المحددة  المعايير 

أمواله  لمصادر  المصرف  إســـــــتخدامات  •  تنويع 
منها. الحرة  الخاصة  األموال  سيما  ال  الخاصة 

اإلئتمانية   للســــــياسة  العام  اإلطار  •  تحديد 
باألنظمـــــة  التقيـــــد  مراعاة  مع  للمصرف 
وبالتعليمـــــات  اإلجـراء  المرعيـــة  والقـــــوانين 
الصـــــادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على 

المصارف.

التســـــليف  بعمليات  المتعلقة  القرارات  •  إتخاذ 
مجلس  من  لهــــا  الممنوحة  الصالحيات  ضمن 
إلى  التوصيــــــــــــــــــــات  رفع  أو  المصـــــرف  إدارة 
التي  التســــــــــليف  عمليات  بخصوص  المجلس 

صالحياتها. حدود  تتجاوز 

• اإلشراف على تطوير سياسة التسليف.

اللجان التنفيذية إلتخاذ قرارات رئيســـــــــــــــــــــــية

بعض لجــــــــــــــــــــــــــــان اإلدارة العليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 لجنة إدارة المـوجـــــــــــــــودات
والمطــلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 لجنة المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركات
والمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهمات

لجنة التـســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليف

لجنة إعداد خطـة إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمرارية العمل

وفعالية  كفاءة  و  لضمان  األمان  وإجراءات  لسياسات  دورية  •  مراجعة 
كان  حيثما  تحســــــينات  بإدخال  والتوصيات  معلومات،  من  األمن  ضوابط 

ضروريًا. 

•  مناقشة وتقييم حوادث األمان المعلوماتي في المصرف.

•  مراجعة وإعتماد خطط بديلة لضمان إستمرارية أنظمة المعلوماتية في 
المصرف.

لجنــــة أمــــان تكنولوجــيــــــــــــــــــــــــــــــا المعلومــــــــــــــات
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أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في المصرف

دائرة إدارة المخاطر

يولي المصرف أهمية كبيرة لوظيفة الرقابة الداخلية نظرًا للدور الهام الذي تلعبه، لتحقيق األمن والسالمة المصرفية، ونزاهة ومصداقية المعلومات 
المالية وتلك المتعلقة بالتسيير والمحاسبة، إلى جانب إحترام التشريعات واألنظمة والسياسات واإلجراءات الداخلية.

تتوزع أنظمة الرقابة الداخلية في مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل. كالتالي: 

إطار إدارة المخاطر في المصرف

المخاطر  من  متعددة  ألنواع   المصرف  يتعرض 
إدارة  وتعمل  المصرفية،  ألنشطته  المالزمة 
قابليته  ضمن  أنهــــا  التــــــــأكد  على  المخــــــــاطر 
مستوى  على  حفاظًا  المخاطر  لتحمل  الشاملة 
مع  يتماشى  بما  المصرف  في  العام  المخاطر 
الشاملة  السياسة  تعمل  كذلك  إســــــتراتيجيته. 
تعـريـــف  على  المصرف  في  المخــــــــــاطر  إلدارة 
باإلضافة  قبولها  مستويات  وتحديد  المخاطر 
أدوار  وتعريف  وإدارتها،  قياســــها  وسائل  إلى 
نشر  مع  المعنية  الجهات  كافة  ومسؤوليات 
كافة  على  المخاطر  وإدارة  مواجهة  ثقافة 
إســـــــــتقاللية  يضمن  المصرف  إن  المســـــتويات. 
أهـــــــــدافه  بعنــاية  ويوازي  المخــــــاطــــــر،  إدارة 
وقد  لديه.  المقبولة  المخاطر  مع  المرسومة 
شــاملة  وآليـــات  ســـــــــياســــــــات  المصرف  إعتمد 
المخاطر  تحديد  بهدف  وذلك  المخاطر،  إلدارة 

منها.  والحّد  ومراقبتها  ورصدها  وتقييمها 

مخاطر اإلئتمان

األطراف  وفاء  عدم  في  اإلئتمان  مخاطر  تتمثل 
عند  بإلتزاماتها  أنواعها  إختالف  على  األخرى 

 . قها ستحقا إ

المعتمدة  اإلئتمانية  بالسياسة  المصرف  يلتزم 
والرقــــــابة  والمتــــــــابعـــــــة  اإلدارة،  مجـــــلس  من 
وبالقوانيـن  اإلئتمان،   منح  إلجراءات  اإلئتمانيــــة 
تبقى  بحيث  الصلة   ذات  واألنظمـــــــة  والقواعد 
ضمن  المصرف  أصول  في  اإلئتمانية  الخســـــائر 

المقبول.   المستوى 

مخاطر السوق

السوق  مخاطر  إدارة  بسياسات  المصرف  يلتزم 
المخاطر  إدارة  اإلدارة عبر  المعتمدة من مجلس 
السـوق  متغيرات  في  التقلبـات  عن  الناجمة 
وأســــــعار  الصرف  وأســــــــــعار  الفائدة  كأســـــــعار 
وقيمة  الجديدة  المنتجات  ودراسة  األسهم، 
احتياجات  وتحليل  منها،  تحقيقه  الممكن  العائد 
والطوارئ. الضاغطة  للحاالت  اإلضافي  التمويل 

مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف

يلتزم المصرف بتطبيق السياسات المعتمدة من 
مجلس اإلدارة من خالل مراقبة وإدارة الفجوات 
وتقوم  الزمنية  الفترات  حسب  التطابق  وعدم 
إحتمالية  بدراسة  المصرف  في  المخاطر  إدارة 
على  الفائدة  أســـــــــــــعار  في  التغيرات  تأثير 
التدفقات النقدية المستقبلية او القيم العادلة 
في  التقلبات  ومخــــــــاطر  المالية،  لألدوات 
األدوات  قيم  على  تؤثر  التي  الصرف  أســـــــــعار 

الماليـــة. 

مخاطر السيولة

واإلستراتيجيات  بالســــــــياسات  المصرف  يلتزم 
المعتمدة من  الســــــــيولة  بإدارة مخاطر  الخاصة 
تغطية  نسب  على  والمحافظة  اإلدارة،  مجلس 
ســــــــــيولة مالئمة، حيث تقوم إدارة المخاطر بضبط 
ومراقبة قدرة المصرف على الوفاء بمتطلبـــــــات 
المســــــــــــــــتقبلية  أو  الحالية  النقدية  التدفقات 
دون اللجوء إلى إجراءات إســــــــــــتثنائية قد تعرض 
المخاطر  هذه  وتخفيف  للخطر،  المالي  مركزه 
عن طريق التقليل من اإلعتمـــــــــاد على مصـــــادر 
األدوات  في  والتوظيف  تقلبًا،  األكثر  التمويل 

العالية. الجودة  ذات  المالية 

مخاطر التشغيل

وثيقة  بصـورة  التعاون  على   المصرف  يحرص 
بهدف  المصرف  ووحدات  أقســـــام  كافة  بين 
المخـــــــــاطر  حول  الوعي  مســــــــــــتوى  زيادة 
العملية  باألطر  المصرف  ويلتزم  التشــــــغيلية. 
إدارة  في  الفضلــــــــى  الممارســـــــــــــــــــات  وفق 
الذاتي  التقييم  كعملية  التشـــــــــغيل  مخـــــــاطر 
الخســــائر  تجميع  وعملية  والمخاطر  للرقابة 
ومتابعة  بتحليل  المصرف  ويقوم  التشـــــغيلية،  
في  المشـــــاركة  تتضمن  التي  المخاطر  هذه 
إســــــــــتمرارية  لخطة  واإلختبار  التخطيط  عملية 
وكافة  البيانات  لتجميع  قاعدة  وإنشـــاء  العمل 
التشــــــــــغيلية  بالحوادث  المتعلقة  المعلومات 

عنها. الناجمة  وبالخسائر 

نسب المالءة 

يلتزم المصرف بكافة متطلبات الجهات الرقـــــــابية 
األدنى  بالحد  المتعلقة  المال  رأس  لكفاية 
المالية،  الرافعة  ونسب  المصارف  لرساميل 
الرقابــــــــــة  ومؤشرات  السيولة،  إحتساب  ونسب 
اإلحترازية الكلية للحد من التقلبات المحتملة في 
الدورات اإلقتصـــــــــادية. يقوم المصرف بإحتساب 
فصلي لنســــــب المالءة بحســـــــــــــب المعــــــــــــــايير 
وتوجيهات  الدولية  بازل  لجنة  من  المحــــــددة 
المصــــــارف. على  الرقــــــابة  ولجنة  لبنان  مصرف 

تطمينية  وظيفة  هي  الداخلي  التدقيق  إن 
 )Consulting( وإســــــــتشـــــــــــارية   )Assurance(
وتحســـــــين  مضافة  قيمة  إعطاء  إلى  تهدف 
تحقيق  في  المصرف  ومســــــــاعدة  العمليات 
تقييمـــــــــها  عملية  خالل  من  وذلك  أهدافه 
أعمال  لجميع  والموضوعيـــــــــة  المســـــــــــتقلة 

التدقيق  وحدة  وتعمل  وأنشــــــــطته.  المصرف 
من  الوظيفة  بهذه  القيـــــــام  على  الداخلي 
في  ومنّظم  منهجـــي  أســــــــــــلوب  إتباع  خالل 
أجل  من  بها  تقوم  التي  التدقيق  مهــــــــــــام 
الحوكمة  وكفاية  فاعلية  وتحســــــــين  تقييم 
المصرف. في  الرقابة  وأنظمة  المخاطر  وإدارة 

تعمــــــل الوحــــــدة بموجب ميثـاق التدقيق الداخلي 
الموافق عليه من لجنة التدقيـق ومجلس اإلدارة 
والذي يضمن إســــــــتقاللية الوحدة ويحّدد نطاق 
عملـــــها وصالحيـــــاتها ومهــامهــا وعالقتها مع 

لجنة التدقيق واإلدارة العامة.

وحدة التدقيق الداخلي 
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دائرة اإلمتثال

وحدة أمان تكنولوجيا المعلومات وإستمرارية العمل

١. وحدة اإلمتثال القانوني

التي  القـــــانونية  التشــــــريعات  المصرف  يواكب 
الرقابية بإستمرار. وفي هذا  تصدر عن الهيئات 
قضايا  القــــــانوني  اإلمتثـــــال  وحدة  تتابع  اإلطار 
ســـياساته  يخص  ما  في  المصرف   في  اإلمتثال 
والتعـــــــاميم  القوانين  لمتطلبــات  الداخلية 
التدابير  وإتخاذ  الرقابية  الجهات  عن  الصادرة 
والحد  اإلمتثال  عدم  بمخاطر  لإلحاطة  الالزمة 
الخاصة  المراقبة  منهجيات  وتطور  تعزز  منها. 
العليا  اإلدارة  إلى  المشــــــــــــورة  وتقدم  بها 
تتابع  كما  اإلمتثــــــــــــال،  يخص  ما  في  التنفيذية 
وتقيد  المتخذة  اإلجراءات  فعالية  مدى  تقييم 
قبل  من  الموضوعة  بالســــياســـــات  العاملين 

المصرف.

٢. وحدة التحقق

ألنشـــــــــطة  الفعـــالة  المكـــــــافحة  مجـــــال  في 
وحدة  تتابع  اإلرهــــاب،  وتمويل  األموال  تبييض 
الدورية  المــــــــراقبة  المصرف  في  التحقــق 
للقوانين  وفقًا  المصرفية  العمليات  لجميع 
والمحلية،  الدولية  والتوصيات  واإلرشـــــــــــادات 
العمل  مجموعــــــــة  عن  الصادرة  تلك  خاصة 
ولفزبرغ  مجموعة  ومبادئ   )FATF( المالي 
ووحدة  اللبناني  المركزي  المصرف  وتعليمات 
التحقيق  "هيئة  بـ  المعروفة  المالي  اإلخبار 
بتطوير  دائمًا  الوحدة  تقوم  كما  الخـــــــــاصة". 
وكافة  يتوافق  بمـا  عملها  وإجراءات  أساليب 
والمتعلقة  لبنان  مصرف  عن  الصادرة  التعاميم 
الماليــــــة  العمليـــــــات  مراقبـــــة  "نظــــام  بتعديل 
وتمويل  األموال  تبييض  لمكافحة  والمصرفية 
اإلمتثـــــــال  ببرنامج  اإلرتقاء  أجل  من  اإلرهـــــاب" 
يولي  كما  أفضل.  مســـــــــــتويات  إلى  المعتمد 
الجرائم  لمكافحـــــة  كبرى  أهميـــــة  المصــــــرف 
إجراءات  وضع  خالل  من  اإللكترونية  المالية 
عن  تنجم  قد  التي  المخـــــاطر  إلدارة  وضوابط 
هذا النوع من األفعال الجرمية حرصًا على أموال 

كافة.  والعمالء  المودعين 

 CRS /٣. وحدة الفاتكا

للحســـــــــــابات  الضريبي  اإلمتثـــــــــال  قـــــــــانون  إن 
عن  صادر  قــــــــــانون  هو   )"FATCA"( األجنبيـــــــــة 
التوقيع  تم  وقد  األميركية  المتحدة  الواليات 
تبــــــــــــادل  وقــــــــــانون   ٢٠١٠/٠٣/١٨ فــــــي  عــــليــه 
 )"CRS"( الضريبيــــــــــة  لألغـــــراض  المعلومـــــــــات 
رقم  القــــــــــــانون  بموجب  لبنـــــــــــــــــــــان  إعتمـــده 
 .٢٠١٦/١٠/١٠ عليه في  التوقيــــــــــع  تم  الذي   55
اإلمتثــال  تشــــــــــــــــجيع  إلى  القانونين  كال  يهدف 
العمالء  منع  خالل  من  أفضل  بشكل  الضريبي 
المالية  والمؤسســــــــــــــات  البنوك  إستخدام  من 
دخلهم  على  الضرائب  فرض  لتجنب  األخرى 
المصرف  قام  اإلطار  هذا  وفي  وأصولهم. 
للحســـــــــابات  الضريبي  اإلمتثال  قانون  بتطبيق 
المعلومات  تبادل  وقانون   FATCA األجنبية 
ال  وحدة  وتقوم  بنجاح،   CRS ضريبية  لغايات 
التطورات  لجميع  حثيثة  بمتابعة   FATCA/CRS

القانونين. بهذين  الصلة  ذات 

المحلية  والتعاميم  باألنظمة  المصرف  يلتزم 
يقوم  حيث  الفضلى  الدولية  وبالممارسات 
والعمليـــات،  واإلجراءات  الســــــياسات  بتحســـــــين 
حيز  األمان  أنظمة  أحدث  وضع  إلى  باإلضافة 
التطبيق لضمان تغطية جميع المجاالت المتعلقة 

وصحيح. سليم  بشكل  التكنولوجيا  بمخاطر 

أعــــــلى  توفير  على  جــــــــــاهدًا  المصرف  يعمل 
التي  التقييمات  أساس  على  الحوكمة  درجات 
من  العديد  طرح  خالل  ومن  سابقًا،  إجراؤها  تم 
والمكتسبة  عالميًا  المعتمدة  األمنية  الحلول 
الكشف  إلى  باإلضافة  المصرف  أصول  لحماية 

مريب.  أو  طبيعي  غير  سلوك  أي  عن  المبكر 

بتحديث  المصـــــرف  يقوم  آخر،  منحى  وعلى 
بإســــــتمرار،  به  الخاصة  للشــــبكة  التحتية  البنية 
إلى  والتقنية،  الداخلية  األجهزة  وإســــــــــــتبدال 
إستمرارية  لضمان  المتوفرة  التقنيــــــــــات  أحدث 
التغيرات  ومواكبة  ويسر،  بســـــــــــــالسة  أعماله 

القــــــائمة. والتحديات 

التقييم الذاتي لكفاية رأس المال 

الخاصة  األموال  كفاية  بتقييم  المصرف  يقوم 
المخـــــــــــاطر  كافة  لمواجهة  إحتياجاته  لتحديد 
والتأكد  والثانية،  األولى  بالدعــــــــامة  المرتبطة 
فور  خســــــــــــائر  أي  إستيعاب  على  قدرته  من 
متطلبات  بحســـــــــــــــــــب  دوريًا  وضبطها  حدوثها 

الرقابية. الجهات 

الدولي  المعيـــــــــــار  لتطبيق  العملي  اإلطــــــــار 
)IFRS 9(  9 المالية رقم  التقارير  إلعداد 

المعيار  بمتطلبات  باإللتزام  المصرف  يقوم 
تحديد  لجهة   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي 
المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  إحتساب  معايير 
وتصنيف األصول المالية، واإلفصاحات المطلوبة 

المالية.  التقارير  في 
 

خطة إستمرارية العمل

يعمل المصرف على تحديد المخاطر التي يمكنها 
أن تؤثر على إستمرارية عمله، ويضع قيد التنفيذ 
خطة إستمرارية التشغيل أثناء وبعد حدوث الكارثة 
الكارثة  سـيناريوهات  مختلف  تحديد  بغية  وذلك 

المصرف. لها  يتعرض  أن  يمكن  التي 

خطة التعافي 

والضــــــــوابط  األســـــــــــــس  ضمن  المصرف  يعمل 
المقبولة  المخــــــــاطرة  وهوامـــــــش  المعتمدة 
في  التعافي  خطة  وتهدف  العمل.  ونموذج 
محتملة  صعوبات  أي  مواجهة  إلى  المصرف 
التعافي  آليات  وتتضمن  األزمات،  أوقات  في 
تعرضه  حال  في  الزمن  من  معقولة  فترة  في 

ضاغطة.  لظروف 
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ج. التحــــــليل المــــــــــــالي للمصرف

من  السابقة  الســــــــنوات  خالل  المصرف  تمكن 
ليرة  مليار   ١,٤١٩ من  موجوداته  حجم  زيادة 
مليار   ١,٤٩7 إلى   ٢٠١٦ العام  نهاية  في  لبنانية 
بمعدل  أي   ٢٠٢٠ العام  نهاية  في  لبنانية  ليرة 
نمو سـنوي بنسبة ٥% وذلك بالرغم من األحداث 

التالية:

عام  من  األخير  الفصل  في  األعمال  •  توقف 
٢٠١٩

اإلئتمـــــــــان  مخــــــاطر  تخفيض  من  •  ســــلســــــلة 
التدهور  في  بدأت  التي  اللبنانية  السيادية 
الى  ووصلت   ٢٠١٩ العام  من  األخير  الربع  منذ 
)إلى  اإلفتراضي  اإلئتمـــــــان  مخـــــــاطر  تصنيف 
التصنيف  وكــــــــاالت  جميع   قبل  من   RD فئة( 

.٢٠٢٠ آذار  في  العالمية 

األموال  وســــــــــــحب  حركـــــــة  على  قيود  •  فرض 
األجنبيـــــة. بالعمـــــالت 

بالعمالت  األموال  تحويل  على  القدرة  •  عدم 
لبنان. خارج  األجنبية 

العمالت  صرف  أسعار  في  الحادة  •  التقلبــــــــات  
فروقات  مع  موازية  أسواق  وخلق  األجنبية 

الصرف. سعر  في  واسعة 

البيــــــانــات  تــــاريخ  من  الالحقــــــــة  الفترة  •  في 
آذار   7 في  اللبنانية  الحكومة  أعلنت  المالية، 
الدولة  دين  سندات  سداد  عن  بالتخلف   ٢٠٢٠
ترتب   ٢٠٢٠ آذار   ٩ في  المســــــــتحقة  اللبنانية  
المطلـــــوبة  المؤونـــــــات  في  زيادة  ذلك  عن 

 .IFRS 9 المحاسبي  المعيار  وفق 

حتى  السابقة  السنوات  في  المصرف  وتمكن 
خالل  أنه  إال  أرباحــــــًا  تحقيق  من   ٢٠١٨ العـــــام 
النتيجــــــــة  بلغت  الذي  الوقت  في   ٢٠١٩ العالم 
بالمصرف  والخسائر"  "األرباح  لحســــــاب  النهائية 
العام  خالل  لبنانيـة   ليرة  مليار   ٢٣ بمبلغ  أرباحًا 
األوضاع  عن  الناجم  العام  المناخ  أن  إال   ،٢٠١٩
وباء  وتفشــي  الصعبة  والمالية  اإلقتصادية 
بباقي  وأســــــــوة  بلبنان،   )١٩ )كوفيد  كـــــورونا 
األسـواق  وفي  لبنان  في  العاملة  المصارف 
المراجع  توصيات  مع  وتماشيًا  الدولية  المالية 
تتماشى  تحوطية  إجراءات  إتخاذ  تم  الخارجية، 

تتــــــطلــــب  الذي  األمر  المســــــــتجدات  هذه  مع 
متضمنا  لبنانية  ليرة  مليار    ٦٦ مبلغ   إســـتدراك 
ليرة  مليار   ٢٣ بحدود  وهي  المذكورة  األرباح 
بحدود  سلبية  دفترية  نتيجة   لتسجيل  لبنانية  
عن  ناتجة  ليست  وهي  لبنانية  ليرة  مليار   ٤٣
إلى  تهدف  بل  للمصـــــــرف،  تجــــــارية  عمليـــــات 
تعاميم  مع  تماشــــــيًا  المالي  المركز  تحسين 
المحاســـــبية  والمعايير  المركزي  لبنان  مصرف 
الدولية واستطاع المصرف أن يحقق وعلى رغم 
 ٢٠٢٠ العام  نهاية  في  أرباحًا  الصعوبات  جميع 

لبنانية. ليرة  مليار   ٣.٦ بلغت 

نمو  نسب  في  التطورات  نعرض  يلي  وفيما 
الربحية  المصرف، وتحليل  موجودات ومطلوبات 
األخيرة. الخمس  للسنوات  والمالءة  والسيولة 
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*سعر صرف الدوالر األمريكي: 1507,50 ل.ل.
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حافظ المصرف بشكل عام على حجم موجوداته خالل الفترة الممتدة من 
العام ٢٠١٦ حتى العام ٢٠٢٠ رغم الظروف المشار إليها سابقًا.وقد إرتفعت  
مع  بالمقارنة  ضئيلة   بنسبة   ٢٠٢٠ العام  نهاية  حتى  المصرف  موجودات 

العام ٢٠١٩.

نسب توزيع الموجودات: 

توظيف  في  متحفظة  سياسة  األخيرة  السنوات  في  المصرف  إنتهج 
األموال والتوجه نحو توظيفات ذات عائٍد مجٍز ومخاطر أقل، متمثلة في 
والتي  المالية  األدوات  وفي  والمصارف  لبنان  مصرف  لدى  التوظيفات 
تشكل في مجموعها ما نسبته ٩٦% من إجمالي الموجودات حتى نهاية 
العام ٢٠٢٠، محافظًا بذلك على نسب ســــيولة مرتفعة وذلك نتيجة لبطء 
سقوف  زيادة  على  تشجع  ال  التي  اللبناني  السوق  في  النمو  معدالت 

اإلئتمان.

مجموع الموجودات

التغير في نسب توزيع الموجودات

١. قروض وتسليفات الزبائن: 

في خضم التطورات السياسية واإلقتصادية واألمنية التي يمر بها لبنان، 
والزال  التســــــليفات.  تجاه  متحفظـــــــــــــــــًا  موقفًا  اللبنانية  المصارف  إتخذت 
المصـــــــــــرف ينتهج سياسة متحفظة في منح االئتمان تجنبًا لمخاطر القطاع 
ضمانات  لقاء  للزبائن  وتســهيالت  قروض  منح  على  وإقتصــــــــارها  الخاص 
الديون  أعباء  من  المالي  مركزه  تحرير  من  المصرف  تمكن  وقد  كافية. 

الديون. هذه  لتغطية  كافية  وإحتياطيات  مؤونات  تكوين  عبر  المتعثرة 

٢. التوظيفات لدى المصارف: 

من  المالية  والمؤسســــــــــــات  المصارف  لدى  التوظيفات  محفظة  تعتبر 
موجودات  إجمالي  من   %٦٢ تشــــــــــــــكل  حيث  المصرف  في  المحافظ  أبرز 
المصرف. وقد عمل المصـــــــــرف على اإلبقاء على توظيفــــــــــــــــــــــــــات قصيرة 
ومتوســــــــطة األمد متمثلة بودائع ألجل لدى مصارف تجارية محلية وذلك 
للمحافظـــــــــة على مســــــــــتويات الســــــــــــــــــــيولة الالزمة. وهذه التوظيفات 

تتضمن اإلحتياطيات والتوظيفـــات اإللزامية لدى مصرف لبنان.

* مغطاة بالكامل بإحتياطي خاص مقابل ديون مشكوك بتحصيلها باإلضافة إلى ضمانات عينية.

٣. محفظة األدوات المالية: 

المصرف  موجودات  إجمالي  من   %٣٣ المالية  األدوات  محفظة  تشــــكل 
٢٠٢٠. وقد شــــــــــــــــهدت المحفظة تحوالً ملحوظًا خالل  العام  حتى نهاية 
اللبنانية عجزها عن ســــــــداد  الحكومة  الســـــــــــــابقتين حيث أعلنت  السنتين 
عجز  عن  المترتبة  الخســـــــــــــــــــــائر  المصارف  تكبدت  وبالتالي  بوندز  اليورو 
الدولة لسداد مديونيتها مع العلم أن المصرف قد قام بتكويين مؤونات 

السندات.  هذه  على   %٤٥ بنسبة  المتوقعة  اإلئتمانية  للخسائر 

أوالً. الموجودات:
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قروض وتسليفات للزبائن

موجودات أخرى

توظيفات لدى المصارف وفي األدوات المالية

صافي الديون المشكوك بتحصيلهاالقروض العادية
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بماليين الليرات اللبنانية
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ثانيًا.المطلوبات وحقوق المساهمين:
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يعتمد المصرف في مصادر أمواله بشكل أساسي على الودائع المأخوذ 
من المصارف غير المقيمة التي تشكل الحيز األكبر لهذه المصادر بنسبة 
١7% من هذه المصادر في  الخاصة ما نســـــــبته  ٦٣%. فيما تمثل األموال 

.٢٠٢٠ العام  نهاية 

١. ودائع الزبائن: 

األموال  مصادر  إجمالي  من   %١٩ نسبته  ما  الزبائن  ودائع  محفظة  شكلت 
.٢٠٢٠ العام  نهاية  في 

ودائع الزبائن

ودائع المصارف

حقوق المساهمين

٢. ودائع المصارف: 

ساهمت الجهود المبذولة خالل السنوات السابقة في إســــتقطاب ودائع 
من مصارف ومؤسســــــــــــــات مالية غير مقيمة بنمو ودائع المصارف كما 
المصارف  بإقناع  ســــــــــــــــاهمت  المصرف  قبل  من  المبذولة  الجهود  أن 
اإلقتصادية  الظروف  ظل  في  خاصة  أموالها  سحب  بعدم  المراسلة 
٢٠١٩، وشكلت هذه الودائع ما  والمالية التي عصفت بالبالد نهاية العام 
٦١% من إجمالي مصادر أموال المصرف. وتمثل ودائع المؤسسة  نسبته 

الودائع. لهذه  األكبر  الحيز  المرتبطة  والجهات  األم 

٣. حقوق المساهمين: 

لبنان  وللمحافظة على نسب مالءة  ٣ ومصرف  بازل  لجنة  بمتطلبات  عمالً 
زيادة  على  المال  رأس  تدعيم  خطة  ضمن  المصرف  عمل  عالية،  وسـيولة 
اإلحتياطيات  وتكوين  األرباح  تدوير  عبر  ذاتية  مصادر  من  الخاصة  أمواله 
الالزمة. وتتميز أموال المصرف الخاصة بأنها ضمن فئة حقوق حملة األسـهم 
العادية، وقد إنخفضت األموال الخاصة في نهاية العام ٢٠١٩ نتيجة إستدراك 
مخصصات للديون السيادية بقيمة ٦٦ مليار ليرة لبنانية. وجاء التطور في 

التالي: حقوق المسـاهمين خالل السنوات الخمس السابقة على الشكل 

ودائع المصارفمطلوبات أخرى ودائع الزبائن

2016201720182019

حقوق المساهمين

2018 2017 20162019

2016201720182019

2016201720182019

بماليين الليرات اللبنانية

بماليين الليرات اللبنانية

بماليين الليرات اللبنانية
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١. صافي الدخل من الفوائد:

السابقة   السنوات  الفوائد خالل  الدخل من  المصرف على  صافي  يحافظ 
خالل  الفوائد  أسعار  إرتفاع  نتيجة  ملحوظًا  إرتفاعًا   ٢٠١٩ العام  وشهد 
لتعليق  نتيجــــــة   ٢٠٢٠ العام  نهاية  في  ويتــــــــراجع  ليعود   ٢٠١٩ العـــــــــام 

)يوروبوندز(. اللبنانية  الدولة  سندات  على  الفوائد 

٣. األعباء اإلدارية والعمومية:

حافظ المصرف على سياســـة ترشـيد المصروفات العامة وأعباء التشغيل 
وذلك بما يتماشى مع نمو المصرف واإلســتراتيجية المعتمدة.

٤. صافي األرباح:

الذي  األمر  المســـــــتجدات  مع   تتماشـى  تحوطية  إجراءات  المصرف  إتخذ 
يتطلب تكوين مؤونات الخســـــائر اإلئتمانية المتوقعة خالل العام ٢٠١٩ كما 
نهاية  في  بالمصرف  والخسائر"  "االرباح  لحساب  النهائية  النتيجة  وبلغت 

٣.٦٥٨ مليار ليرة لبنانية.    ٢٠٢٠ العام 

٢. صافي الدخل من العموالت واإليرادات األخرى:

االعتمادات  من  المحصلة  بالعموالت  البند  هذا  تغيرات  معظم  ترتبط 
العموالت  من  الدخل  صافي  في  التطور  جاء  وقد  والكفاالت،  المستندية 
التالي:      الشكل  على  السابقة  الخمس  السنوات  خالل  االخرى  وااليرادات 

يحافظ المصرف على نسب مالءة تفوق النسب الدنيا المفروضة من قبل 
مصرف لبنان. وقد جاءت نسب المالءة خالل السنوات السابقة على الشكل 

التالي: 

)III رابعًا. نسبة المالءة )بازل
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201820192020

18.13% 18.13% 17.20% 17.81% نسبة األموال الخاصة األساسية الصافية على مجموع الموجودات المرجحة

8.5% 8.5% 13.00% 12.00% النسبة المحددة من مصرف لبنان

18.13% 18.13% 17.20% 17.81% نسبة حقوق حملة األسهم العادية على مجموع الموجودات المرجحة

7% 7% 10.00% 9.00% النسبة المحددة من مصرف لبنان

2020 2019 2018 2017

19.31% 19.31% 18.33% 18.12% نسبة األموال الخاصة اإلجمالية على مجموع الموجودات المرجحة 

10.5% 10.5% 15.00% 14.50% النسبة المحددة من مصرف لبنان

*سعر صرف الدوالر األمريكي: 1507,50 ل.ل.

ثالثًا. األربـــاح والخســـــــــــــــائر:

2016201720182019

2017 20162019 2018

بماليين الليرات اللبنانية

3,
65

8

بماليين الليرات اللبنانية

بماليين الليرات اللبنانية
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صافي األرباح

صافي الفوائد

صافي الدخل من العموالت واإليرادات األخرى



العموميــــــــة  الجمعيــــــــة  عقـــــدت 
إجتماعها  للمســـــــاهمين  العـــــادية 
وصادقت   ٢٠٢٢/٠٢/١7 في  السـنوي 
اإلدارة  مجـــــــــلس  تقرير  على  فيــــــه 
وحســــــاب  العموميـــة  والميـــــزانية 
وأبرأت   ٢٠٢٠ لسـنة  والخسائر  األرباح 

اإلدارة. مجلس  أعضاء  ذمة 

الجمعيـــــــة 
العمومية ٠٤
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البيانــــــــــات المـاليــــــــة
وتقـــريـــر مـــدققــــــــي
الحسابات المستقلين

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

ە۰
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الفهـــــــــــــــــــــــرس 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين۰۱
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البيانات المالية
بيان الوضع المالي أ. 

بيـان األرباح او الخسائر ب.  

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ج. 

بيان التغيرات في حقوق المساهمين د. 

بيان التدفقات النقدية هـ. 

إيضاحات حول البيانات المالية و. 

١. معلومـات عــــامـــة

٢. تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

٣. السياسات المحاسبية الهامة

٤. المقررات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية لعدم اليقين في التقدير

ه. الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

٦. ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

7. ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

٨. قروض وتســــــــــليفات للزبـــــائن

٩. إســـــــتثمارات في أوراق مالية

١٠. أصول نتجت إثر ترتيبات تمويليــة مع مصرف لبنان

١١. ممتلكات ومعدات

١٢. أصول ثابتة غير مادية

١٣. موجودات أخرى 

١٤. ودائع من مؤسسات اإلصدار

١٥. ودائع من مصارف ومؤسسات مالية

١٦. ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

١7. ودائع وحســـــــابــــات الزبـــائن

١٨. مطلوبــــــات أخــرى

١٩. مـــــــؤونــــــــــــات

٢٠. رأس المال

٢١. إحتيــــــاطيــــــــــات

٢٢. إيـــــرادات الفـوائـــد

٢٣. أعبــــــاء الفــوائــــد

٢٤. إيرادات الرســـــــوم والعمـــوالت

٢٥.  صافي )خسائر( / أرباح على محفظة األوراق المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

٢٦. رواتب وأجور وملحقاتها

٢7. مصاريف إدارية وعمومية

٢٨. النقد وما يوازي النقد

٢٩. أدوات مــــاليـــة ذات مخــــــاطر خارج الميزانية

٣٠. أرصـدة وعمليـــات مع جهات مرتبطة ومقربة

٣١.  إدارة مخاطر األدوات المالية

٣٢. إدارة رأس المال

٣٣. إلتزامات محتملة

٣٤. الموافقة على البيانات المالية



الـــرأي السلبي

شــمال  لمصــرف  الماليــــــة  البيانــات  دققنــا  لقــد 
والتــي  )"المصــرف"(  ش.م.ل.  التجــاري  افريقيــا 
 ٣١ فــي  كمــا  المالــي  الوضــع  بيــان  تشــــــــــــــمل 
الخســائر  أو  األربــاح  وبيــان   ،٢٠٢٠ األول  كانــون 
فــي  التغيــرات  بيــان  اآلخــر،  الشــامل  والدخــل 
حقــوق المســاهمين وبيــان التدفقــات النقديــة 
واإليضاحــات  التاريــخ  بذلــك  المنتهيــة  للســـــــنة 
السياســات  فيهــا  بمــا  الماليــة  البيانــات  حــول 

الهامــة. المحاســبية 

لألمــور  الجوهــري  األثــر  بســــــــــــبب  رأينــا،  فــي 
الــرأي  "أساــــــــــس  فقــرة  فــي  اليهــا  المشــــــــار 
الســــــــــلبي" مــن تقريرنــا، إن البيانــــــــــات الماليــة 
الوضــع  عادلــــــــــة،  بصــورة  تظهــر  ال  المرفقــــــــة 
المالــي للمصــرف كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠٢٠ 
ــنة  ــة للســ ــه النقديــــــــ ــي وتدفقاتــــــ وأدائــه المالــ
المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة 

الماليــة. للتقاريــر 

أســــــــــــاس الـــــرأي السلبي

١.  كمــا جــاء فــي اإليضــاح ٣، لــم يطبــق المصــرف 
رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  متطلبــات 
ذات  اإلقتصاديــات  فــي  المالــي  "التقريــر   ٢٩
التضخــم المرتفــع" فــي أعــداد البيانــات الماليــة 
ــنة المنتهيــة فــي ٣١ كانــون األول ٢٠٢٠.  للســــــ
يتطلــب معيـــــــــار المحاســـــــــــــــــــــبة الدولي رقم 
٢٩، أن تقــوم المنشــــــأة ذات عملــــــــة وظيفيــة 
بعملــة إقتصــــــــــاد مرتفــع التضخــم، بالتعبيــر عــن 
المقابلـــــــة  واألرقــــــــام  الماليـــــــــة  بيانــــــــــاتها 
جاريــة  قيــاس  بوحــدة  الســـــــــــــــابقة  للفتــرات 
بتاريــخ التقريــر. فيمــا لــو قــام المصــرف بتطبيــق 
متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ٢٩، 
لكانت العديد من عنـــــــــاصر البيانـــــــــات الماليـــــــة 
تأثــرت  اإلفصاحــات،  ذلــك  فــي  بمــا  المرفقــة، 
بشـــــــــــكل جوهــري. لــم يتــم تحديــد أثــر الخــروج 

عــن هــذه المتطلبــات علــى البيانــات الماليــة.
 

المــــــــالية،  البيانــات  مــن   ١ اإليضــاح  ٢.  يشـــــــــــــير 
تحــــيط  يقيــن  عــدم  حــــــالــــــــة  وجــــــــــود  إلــى 
واإلقتصـــــــــــــاد  اللبنانــي  المصرفــي  بالقطــاع 
الماليــــــــــــة  األزمــة  نتيجــة  ككل،  اللبنــــــــــــــــاني 
غيــر  اإلقتصــــــــــادي  واإلنكمـــــــــــاش  الحـــــــــــادة 
كوفيــد-١٩  تأثيــر  إلــى  باإلضافــة  المســبوق، 
 .٢٠٢٠ آب  فــي  بيــروت  مرفــأ  فــي  واإلنفجــار 

حجــم  يــزال  ال  الوضــع،  تطــور  تســــــــــــارع  مــع 
اإلقتصــاد  علــى  المحتملــة  الســــــــلبية  اآلثــار 
معــروف.  غيــر  المصرفــي  والقطــاع   اللبنانــي 

إن أدلــة التدقيــق المتاحــة لنــا لتأكيــد مالءمــة 
مبــدأ  أســاس  علــى  الماليــة  البيانــات  إعــداد 
شــدة  بســبب  محــدودة  كانــت  اإلســتمرارية 
أعــاله  اليهــا  المشــار  اليقيــن  عــدم  حــاالت 
والقطــاع  المصــرف  علــى  تنطبــق  والتــي 
المخاطــر  نتيجــة  لبنــان  فــي  ككل  المصرفــي 
علــى  تؤثـــــــر  أن  يمكـــن  التــي  النظـــــــــاميــــــــة 
الســيولة  مخاطـــــــر  المــالءة،  مخاطــر  تقييــم 
مخـــــــــــــاطر  العملــة،  مخــــــــاطـــــر  والتمــــويل، 
اإلئتمــان، الربحيــة، واإلجراءات المســــــــــــــــــتقبلية 
التخفيــف. وعوامــل  وخطــط  الصلــة   ذات 

يشــير هــذا الوضــع إلــى وجــود حالــة عــدم يقيــن 
بــارزة قــد تلقــي بظــالل مــن الشــك علــى قــدرة 
المصــرف علــى اإلســتمرار كمنشــأة مســتمرة. 
فــي غيــاب أيــة أدلــة بديلــة متاحــة لنــا، لــم نتمكن 
مبــدأ  تطبيــق  قابليــة  حــول  رأي  تكويــن  مــن 
اإلســتمرارية وقــد تــؤدي الظــروف، تزامنــًا مــع 
حــال كان  الماليــة فــي  البيانــات  تأثيرهــا علــى 
مبــدأ اإلســتمرارية غيــر مناســب، إلــى عــدم قــدرة 
والوفــاء  موجوداتــه  تحقيــق  علــى  المصــرف 
بإلتزاماتــه فــي ســياق األعمــال اإلعتياديــة. إن 
ــة ال تفصــح بشــكل كاٍف عــن هــذا  ــات المالي البيان
الواقــع. كان قــد تــم أيضــًا تعديــل رأينــا في العام 

ــق بهــذا األمــر. الســابق فيمــا يتعل

٣.  إن بنــود الصنــدوق وودائــع لــدى مصــرف لبنــان 
واإلســـــــــــــــتثمارات فــي أوراق ماليــة بالكلفــــــة 
الوضــــــــــع  بيــان  فــي  والمدرجــة  المطفــــــــــأة 
المالـــــي بقيمــة ١.٠١١ مليــار ل.ل. و١٩٢ مليــار 
و  ل  ل  مليــار   ٥٢٤  :٢٠١٩( التوالــي  علــى  ل.ل. 
٢٢٤ مليــار ل.ل. علــى التوالــي( تتضمــن أرصــدة 
وإســتثمارات لــدى مصــرف لبنــان وأدوات ديــن 
الدولــة اللبنانيــة بقيمــة ١.٠١٠ مليــار ل.ل. و١٩٢ 
مؤونــات  صافــي  التوالــي  علــى  ل.ل.  مليــار 
 ٥٩ و  ل.ل.  مليــار   ١٨ بقيمــة  إئتمانيــة  خســائر 
مليــار   ٥٢٣  :٢٠١٩( التوالــي  علــى  ل.ل.  مليــار 
ل.ل. و ٢٢٤ مليــار ل.ل. علــى التوالــي صافــي 
ــار ل.ل.  ــة بقيمــة ٨ ملي ــات خســائر ائتماني مؤون
لــم تحتســب  التوالــي(.  و٥٩ مليــار ل.ل. علــى 
اإلئتمانيــة  الخســائر  مؤونــات  المصــرف  إدارة 
الحســابات  هــذه  علــى  المســجلة  المتوقعــة 
مــع األخــذ فــي اإلعتبــار التدهــور الكبيــر فــي 

جــودة اإلئتمــان منــذ اإلعتــراف األولــي الــذي 
نشــأ نتيجــة األزمــة اإلقتصاديــة المســتمرة فــي 
ســداد  فــي  اللبنانيــة  الحكومــة  وتعثــر  لبنــان 
ممــا  األجنبيــة،  بالعملــة  الديــن  ســــــــــــــــــــندات 
يشــكل خروجــًا عــن المعاييــر الدوليــة العــداد 
نتمكــن مــن تحديــد  لــم  الماليــة.  التقــــــــــــــــارير 
التعديــالت الالزمـــــــــــــة علــى هــذه األرصدة. كان 
قــد تــم أيضــًا تعديــل رأينــا فــي العــام الســابق 

فيمــا يتعلــق بهــذا األمــر.

للزبائــــــــن  والتســـــليفات  القـــــروض  إدراج  ٤.  تـــــم 
ومؤسســــــــــــــــــات  مصــارف  لــدى  والودائـــــــع 
ماليــة فــي بيــان الوضــــــع المالــــــي بقيمــــــــة 
١٤ مـــــليار ل.ل. و١٢٦ مليــار ل.ل. علــى التوالــي 
بقيمــة  ائتمانيــة  خســائر  مؤونــات  صافــي 
التوالــي  علــى  ل.ل.  مليــار  و٢  ل.ل.  مليــار   ١٨
علــى  ل.ل.  مليــار  و٥٢7  ل.ل.  مليــار   ١٦  :٢٠١٩(
إئتمانيــة  خســائر  مؤونــات  صافــي  التوالــي 
علــى  ل.ل.  مليــار  و١١  ل.ل.  مليــار   ١٨ بقيمــة 
التوالــي(. لــم تحتســب إدارة المصــرف مؤونــات 
المســجلة  المتوقعــة  اإلئتمانيــة  الخســائر 
علــى هــذه الحســابات مــع األخــذ فــي اإلعتبــار 
التأثيــر الكامــل لألزمــة اإلقتصاديــة واإلضطــراب 
السياســي فـــي لبنــان ممــا يشــكل خروجــًا عــن 
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. لــم 
علــى  الالزمــة  التعديــالت  تحديــد  مــن  نتمكــن 
ــا  ــل رأين ــم أيضــًا تعدي هــذه األرصــدة. كمــا قــد ت
فــي العــام الســابق فيمــا يتعلــق بهــذا االمــر.

ماليــة  أوراق  فــي  اإلســتثمارات  إدراج  ٥.  تــم 
أو  األربــــــــــــاح  خــالل  مــن  العادلـــــــــــة  بالقيمــة 
ماليــة  أوراق  فــي  واإلســتثمارات  الخســائر 
الشــامل  الدخــل  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة 
اآلخــر فــي بيــان الوضــع المالــي بقيمــة ٦ مليــار 
ل.ل. و٦٢ مليــار ل.ل. علــى التوالــي )٢٠١٩: ١٢ 
مليــار ل.ل. و١٠٥ مليــار ل.ل. علــى التوالــــــي(. 
الموجــــــودات  المصــرف هــذه  إدارة  أدرجـــــــــت 
بإســـــــتخدام  العادلــــــــــة  بالقيمـــــــة  الماليــة 
العادلـــــــــــــــــة  القيمــة  تحديــد  فــي  المدخــالت 
الواقــع اإلقتصــادي  إلــى  والتــي ال تشـــــــــــــير 
فــي  لبنــان  فــي  الســائدة  الســوق  وظــروف 
تاريــخ التقريــر، ممــا يشــكل خروجــًا عــن المعاييــر 
لــم  الماليــة.  التقـــــــــــــــارير  إلعــداد  الدوليـــــة 
علــى  الالزمــة  التعديــالت  تحديــد  مــن  نتمكــن 
هــذه األرصـــــــــــدة. كان قــد تــم أيضــًا تعديــل رأينــا 
فــي العــام الســابق فيمــا يتعلــق بهــذا األمــر.

 

إلى السادة المساهمين المحترمين
مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.

بيروت، لبنان

تقرير مدقق الحسابات المستقل
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٦.  لــم تقــم إدارة المصــرف باإلفصــاح عــن القيمــة 
الماليــة  والمطلوبــات  للموجــودات  العادلــة 
فــي  التقييــم  وأســاليب  المطفــأة  بالقيمــة 
عــن  خروجــًا  يشــكل  ممــا  الماليــة  البيانــــــــــات 
مــن  أنــه  الماليــة.  للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر 
المعلومــات  عــن  اإلفصــاح  لنــا  العملــي  غيــر 
قبــل  مــن  متوفــرة  غيــر  أنهــا  إذ  الناقصــــــــــة 
فــي  رأينــا  تعديــل  أيضــًا  تــم  قــد  كان  اإلدارة. 
االمــر. بهــذا  يتعلــق  فيمــا  الســابق   العــام 

الدوليــة  للمعاييــر  وفقــًا  بتدقيقنــا  قمنــا  لقــد 
بموجــب  مســؤولياتنا  شــرح  تــم  لقــد  للتدقيــق. 
تلــك المعاييــر فــي فقــرة "مسؤــــــولية مدقــق 
الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة " مــن 
وفــق  المصــرف  عــن  مســتقلون  أننــا  تقريرنــا. 
للمحاســـــــــــــبين  األخالقــي  الســــــــلوك  "قواعــد 
معــــــــــــايير  مجلــس  عــن  الصـــــادرة  المهنييــن" 
للمحاســـــــــبين  الدوليــة  األخالقــي  الســـــــــــلوك 
خبــراء  لنقابــة  المهنــي  الســـــــــــــلـــوك  وقواعــد 
المتعلقــة  لبنــان  فــي  المجازيــن  المحاســــــــــبة 
بتدقيقنــا للبيانـــــــــــات الماليــة للمصــرف. هــذا، وقد 
ــة األخــرى وفقــًا  ــؤولياتنا األخالقي ــا بمســـــــ التزمن
لهــذه المتطلبـــــــــــــــــات. نعتقــد أن بّينــات التدقيــق 
ومناســبة  كافيــة  عليهــا  حصلنــا  التــي  الثبوتيــة 

الســلبي. لرأينــا  أساســًا  لتوفــر 

أمور أخرى

لقــد تــم تدقيــق البيانــات الماليــة للمصــرف للســنة 
المنتهيــة فــي ٣١ كانــون األول ٢٠٢٠ مــع الســادة 
صيدانــي وشــركاهم الذيــن أصــدروا تقريــر بحجــب 
الــرأي بتاريــخ ٢7 كانــون األول ٢٠٢١ )راجــع التقريــر 

مدقــق الحســابات المشــترك(.

لفت إنتباه

نلفــت اإلنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم ١ مــن البيانــات 
تحويــل  يتــم  بأنــه  الماليــة، والــذي يشــــــــــــــــــــرح 
موجــودات ومطلـــــــــــــــــوبات المصــرف المقومــة 
بالعملـــــــــــــات األجنبيــة إلــى الليــرة اللبنانيــة وفقــًا 
بالمعامــالت  المتعلقــة  المحاســبية  للسياســة 
ــة فــي اإليضــاح رقــم  ــة المفصل بالعمــالت األجنبي
٣ وفقــًا لســعر الصــرف الرســمي بتاريــخ التقريــر، 
الموجــودات  هــذه  تحقيــق  عنــد  ينتــج  وقــد 
وتســديد هــذه المطلوبــات فروقــات جوهريــة. أن 

رأينــا غيــر متحفــظ بالنســبة لهــذا األمــر.

أمور التدقيق الرئيسية
 

تقديرنــا  فــي  الرئيســــــــــــية،  التدقيــق  أمــور  إن 
تدقيقنــا  فــي  أهميــة  األكثــر  كانــت  المهنــي، 
للبيانــات الماليــة للســــــــــــــــــــــــــنة المنتهيــة فــي 
٣١ كانون األول ٢٠٢٠. بإســــــتثناء األمور المشـــــــــار 
إليهــا فــي فقــرة "أســـــــــاس الــرأي الســلبي" فــي 
تقريرنــا، لــم نحــدد أمــور تدقيــق رئيســية أخــرى 

لإلفصــاح عنهــا فــي تقريرنــا.

معلومات أخرى

األخــرى  المعلومــات  عــن  مســؤولة  اإلدارة  إن 
التــي يتــم تضمينهــا فــي التقريــر الســنوي مــن 
خــارج البيانــات الماليــة المرفقــة مــع تقريــر مدقق 
الحســابات. إننــا نتوقــع إن يتــم تزويدنــا بالتقريــر 
الســـــــــــــــــنوي بتاريــخ الحــق لتقريرنــا وال يشــمل 
المعلومــات  هــذه  الماليــة  البيانــات  حــول  رأينــا 
التأكيــد  مــن  نــوع  أي  نبــدي  ال  وأننــا  األخــرى 
فــي  مســؤوليتنا  تنحصــر  حولهــا.  اســــــــتنتاج  أو 
المذكــورة  األخــرى  المعلومــات  قــراءة  حــدود 
أعــاله عندمــا تصبــح متاحــة لنــا،  بحيــث نقــدر فيمــا 
جوهــري  بشـــــــــــــــكل  متوافقــة  غيــر  كـــــــانت  اذا 
التــي  المعلومــــــــــات  أو  الماليــة  البيانــات  مــع 
اطلعنــا عليهــا مــن خــالل تدقيقنـــــــــا أو إن هــذه 
المعلومــــــــات األخــرى تتضمــن أخطــاء جوهريــة.

اإلدارة والقيميــن  أعضــاء مجلــس  مســؤوليات 
الماليــة  البيانــات  إعــداد  فــي  الحوكمــة  علــى 

للمصــرف

علــى  والقيميــن  اإلدارة  مجلــس  اعضــاء  إن 
إعــداد  عــن  مســؤولون  )"اإلدارة"(  الحوكمــة 
وفقــًا  عادلــة  بصــورة  الماليــة  البيانــات  وعــرض 
إن  كذلــك  الماليــة،  للتقاريــر  الدوليــة  للمعاييــر 
اإلدارة مســؤولة عــن الضبــط الداخلــي الــذي تــراه 
ضروريــًا لتمكينهــا مــن إعــداد بيانــات ماليــة خاليــة 
عــن  ناشــئة  كانــت  ســواء  جوهريــة  أخطــاء  مــن 

غــش أو عــن خطــأ.

اإلدارة  تكــون  الماليــة  البيانــات  إعــداد  عنــد 
علــى  المصــرف  قــدرة  تقييــم  عــن  مســؤولة 
اإلســـــــــــــــــــــــتمرار واإلفصـــــــاح حيــث ينطبــق، عــن 
المسائل المتعلقة باإلستمراريـــــة وإعتماد مبــــــدأ 
اإلستمراريـــــــة المحاســبي، مــا لــم تنــوي اإلدارة 
تصفيــة المصــرف أو وقــف عملياتــــــــــه، أو عندمــا 
ال يتوفــر لديهــا بديـــــــــل واقعــي اال القيــام بذلــك.

عــن  مســؤولون  الحوكمــة  علــى  القيميــن  إن 
الماليــة  التقاريــر  إعــداد  علــى عمليــة  اإلشــراف 

للمصــرف.
 

تدقيــق  حــول  الحســابات  مدقــق  مســؤوليات 
الماليــة البيانــات 

إن هدفنــا الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا 
كانــت البيانــات الماليــة خاليــة بصــورة عامــة مــن 
ــت ناشــئة عــن غــش  ــة، ســواء كان ــاء جوهري أخطـــــ
أو عــن خطــأ، وكذلــك إصــدار تقريــر المدقــق الــذي 
يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو مســتوى 
عــاٍل مــن التأكيــد، لكــن ال  يضمن أن عملية التدقيق 
التــي تّمــت وفقــًا للمعاييــر الدوليـــــــــة للتدقيــق 
وفــي نطــاق القوانين المصرفية المرعيــة اإلجراء، 
ســوف تكشــــــــــــــــــــــف دائًمــا أي خطــأ جوهري في 
حــال وجــوده. وقــد تنشـــــــــــأ األخطــاء عــن الغــش 
ــة بشــكل فــردي أو  ــر جوهري أو عــن الخطــأ، وتعتب
ُمجّمــع فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا علــى 
القــرارات اإلقتصاديــة المتخــذة مــن المســتخدمين 

بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة.

لمعاييــر  وفقــا  التدقيــق  عمليــة  مــن  كجــزء 
التدقيــق الدوليــة، فإننــا نمــــــــــــــــــــــارس التقديــر 
المهنــي  الشـــــــــــــــــك  علــى  ونحافــظ  المهنــي 

أيضــًا: نقــوم  كمــا  التدقيــق.  فتــرة  طــوال 

الجوهريــة  األخطــاء  مخاطــر  وتقييــم  •  بتحديــد 
ناشــئة  كانــت  ســــــواء  الماليــة،  البيانــات  فــي 
التصميــم  وكــــــــــــذلك  خطــأ،  عــن  أو  غــش  عــن 
ــجم مــع  ــام بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســـ والقي
تدقيــق  أدلــة  علــى  والحصــول  المخاطــر  تلــك 
كافيــة ومناســبة توفــر أساســًا لرأينــا. إن مخاطــر 
عــدم إكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن الغــش 
تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث يشــــــمل 
الغــــــــش التواطؤ، التزويــــــــر، الحذف المتعمــــــد، 
ســوء التمثيــل أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي. 

•  باإلطــــــــــــــــــالع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات 
إجــراءات  تصميــم  أجــل  مــن  بالتدقيــق  الصلــة 
تدقيــق مناســــــــبة وفقــًا للظــروف، ولكــن ليــس 
مــن أجــل إبــداء رأي حــول فعاليـــــــــــة الرقــــــــــــــابة 

الداخليــة للمصــرف. 

•  بتقييم مالءمة السياســات المحاســبية المتبعة 
ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات 

المتعلقــة بهــا المعــدة مــن قبــل اإلدارة.

•  بإســتنتاج مــدى مالءمــة إســتخدام اإلدارة لمبــدأ 
اإلســــــــــتمرارية المحاســــــــبي، وبنــاء علــى أدلــة 
التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، إســـــــــــتنتاج 
إذا كان هنــاك حالــة جوهريــة مــن عــدم  عمــا 
تثيــر  اليقيــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد 
شـــــــــكوكًا هامــة حــول قــدرة المنشــــــــأة علــى 
اإلســتمرار. وفــي حــال اإلســتنتاج بوجــود حالــة 
جوهريــة مــن عــدم اليقيــن، يتوجــب علينــا لفــت 
اإلنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة 
ــات الماليــة، أو، فــي حــال  الــواردة فــي البيانـــــــــ
كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة يتوجــب علينــا 
تعديــل رأينــا. هــذا ونعتمــد فــي إســــــــــتنتاجاتنا 
علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا 
ــا. ومــع ذلــك، قــد تــؤدي  حتــى تاريــخ تقريرنــــــــــــ
األحــداث أو الظروف المســـــــــــــــتقبلية بالمنشــأة 
ــة.  إلــى التوقــف عــن اإلســتمرار كمنشــأة عامل

•  بتقييــم العــرض اإلجمـــــــــــــالي، بنيــة ومحتــوى 
البيانــــــــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــــــــات، 
وفيمــا إذا كانــت البيــانــــــــات الماليـــــــــــة تظهــر 
العمليــات واألحــداث ذات العالقــة بطريقــــــــــــــــــة 

تحقــق العــرض العــادل.

بالتواصــل مــع القيميــن علــى الحوكمــة  نقــوم 
فيمــا يتعلــق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بنطــاق 
وتوقيــت ونتائــج التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك 
أي خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلــي 

يتبيــن لنــا مــن خــالل تدقيقنــا.

بيروت، لبنان

٢7 كانون األول ٢٠٢١    

ديلويت آنـد تـوش
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حجب الرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المرفقــة لـ"مصــرف 
)المصــرف(  ش.م.ل."  التجــاري  افريقيــا  شـــمال 
والتــي تشــمل بيــان الوضــع المالــي كمــــــــا فــي ٣١ 
كانون األول٢٠٢٠، وبيان األربـــاح والخســائر والدخل 
حقــوق  فــي  التغيــرات  وبيــان  اآلخــر،  الشــامل 
للســنة  النقديــة  التدفقــات  وبيــان  المســـاهمين 
للسياســـات  وملخــص  التاريــخ  بذلــك  المنتهيــة 
المحاســبية الهامــة ومعلومــات تفســيرية أخــرى.

نظــرًا ألهميــة األمــور الــواردة فــي فقــرة أســاس 
حجــب الــرأي أدنــاه وماديتهـــــــــــا على البيانـــــــــــــات 
الماليــة وعــدم توفــر أدلــة تدقيـــــــق كافيــــــــــــــة 
ومناســــــــــــــبة لتوفيــر أســاس ُيبنــى عليــه، فأنــه 
حــول  رأيــًا  نبــدي  وال  الــرأي  إبــداء  علينــا  يتعــذر 

هــذه البيانــات الماليــة المرفقــة.

أســــــــــــاس حجب الرأي

١.  كمــا جــاء فــي اإليضــاح رقــم ٣، لــم يطبـــــــــــق 
ــار المحاســبة الدولــي  ــات معي المصــرف متطلب
اإلقتصاديــات  فــي  المالــي  التقريــر   ٢٩" رقــم 
ــات  ذات التضخــم المرتفــع" فــي إعــداد البيانـــــــ
الماليــة للســـــــــــــــــــــنة المنتهيــة فــي ٣١ كانــون 
األول ٢٠٢٠.  يتطلــب معيــار المحاســبة الدولــي 
رقــم ٢٩، أن تقــوم منشــأة ذات عملــة وظيفيــة 
ــر عــن  ــة إقتصــاد مرتفــع  التضخــم، بالتعبي بعمل
للفتــرات  المقابلــة  الماليــة واألرقــام  بياناتهــا 
بوحــدة قيــــــــــــــاس جاريــة بتاريــخ التقريــر. فيمــا 
لــو قــام المصــرف بتطبيــق متطلبــات المعيــار 
المحاســــــــــــبي الدولــي رقــم ٢٩ لكانــت العديــد 
مــن عناصــر البيانــات الماليــة المرفقــة، بمــا فــي 
ذلــك اإلفصاحــات، تأثــرت بشـــــــــــــكل جوهــري. لم 
يتــم تحديــد أثــر الخــروج عــن هــذه المتطلبــات 

ــات الماليــة. علــى البيان

٢.  يشــير فــي اإليضــاح رقــم ١ مــن البيانــات الماليــة 
المرفقــة، إلــى وجــود حالــة عــدم يقيــن تحيــط 
بالقطــاع المصرفــي واإلقتصــاد اللبنانــي ككل، 
نتيجــة األزمــة الماليــة الحــادة واإلنكمــــــــــــــــاش 
اإلقتصــادي غيــر المســــــــــــــــبوق، باإلضافــة الى 
تأثيــر كوفيــد ١٩ -  واإلنفجــار فــي مرفــأ بيــروت 
فــي آب ٢٠٢٠ مــع تســارع تطــور الوضــع، ال يــزال 
حجــم اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى اإلقتصــاد 
معــروف. غيــر  المصرفــي  والقطــاع   اللبنانــي 

إن أدلــة التدقيــق المتاحــة لنــا لتأكيــد مالءمــة 
أســــــــــــاس  علــى  الماليــة  البيانــــــــات  إعــداد 
بســبب  محــدودة  كانــت  اإلســتمرارية  مبــــــدأ 
المشــــــــار  اليقيــن  عــدم  حــاالت  شــدة 
القطــاع  علــى  ينطبــق  والــذي  أعــاله  إليــه 
المصرفــي ككل فــي لبنــان ونتيجــة المخاطــر 
ــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى تقييــم  النظاميـــــــ
الســـــــــــيولـــــــــة  مخاطــــــر  المــالءة،  مخـــــــاطر 
مخاطـــــــــــــر  العملــة،  مخاطــــــــر  والتمويــل، 
المســــتقبلية  واإلجــراءات  الربحيــة،  اإلئتمــان، 
التخفيــف. وعوامــل  وخطــط  الصلــة   ذات 

عــدم  حالــة  وجــود  إلــى  الوضــع  هــذا  يشــير 
الكبيــر  الشــك  يثيــر  أن  يمكــن  مــادي  يقيــن 
ــاب  ــتمرار وفــي غي حــول قــدرة علــى اإلســــــــــــــ
نتمكــن  لــم  لنــا،  متاحـــــــــة  بديلــــــــــة  أدلــة  أيــة 
بمبــدأ  يتعلــق  مــا  فيمــا  رأي  تكــــــوين  مــن 
اإلســــتمرارية، وقــد تــؤدي إلــى التأثيــر علــى 
البيــــــــانات الماليــة إن كان هــذا األســاس غيــر 
علــى  المصــرف  قــدرة  عــدم  إلــى  مناســـــب، 
فــي  بإلتزاماتــه  والوفــاء  تحقيــق موجوداتــه 
ســياق األعمــال اإلعتياديــة. إن البيانــات الماليــة 

الواقــع.  هــذا  عــن  كاٍف  بشــكل  تفصــح  ال 

لــدى مصـــــــــــــرف  بنــود الصنــدوق وودائــع  ٣.  إن 
لبنــان واإلســتثمارات فــي أوراق ماليــة بالكلفــة 
المطفــأة والمدرجــة فــي بيــان الوضــع المالــي 
ل.ل.  مليــار  و١٩٢  ل.ل.  مليــار   ١,٠١١ بقيمــة 
و٢٢٤  ل.ل.  مليــار   ٥٢٤  :٢٠١٩( التوالــي  علــى 
أرصــدة  تتضمــن  التوالــي(  علــى  ل.ل.  مليــار 
وإســتثمارات لــدى مصــرف لبنــان وأدوات ديــن 
ملـــــــــــــــيار   ١,٠١٠ بقيمــة  اللبنانيــة  الدولــــــــــــــة 
ل.ل. و١٩٢ مليــار ل.ل. علــى التوالــي )٢٠١٩: ٥٢٣ 
التوالــي(.  علــى  مليــار ل.ل.   مليــار ل.ل. و٢٢٤ 

وكذلــك تــم إدراج القــروض والتســليفات للزبائن 
ماليــة  ومؤسســات  مصــارف  لــدى  والودائــع 
مليــار   ١٤ بقيمــة  المالــي  الوضــع  بيــان  فــي 
ل.ل. و١٢٦ مليــار ل.ل. علــى التوالــي )٢٠١٩: ١٦ 
 مليــار  ل.ل.  و٥٢7 مليــار  ل.ل. علــى التوالــي(. 

ونتيجــة لألمــــــــور المذكــــــــورة أعـــــــاله ،قـــــــــــــام 
المصــــرف بتكويــــــــن مـــــؤونات إضـــــــافية بقيمة 
مليــار   ٩٥  :٢٠١٩( لبنــــــــــــانية  لــــــيرة  مليــــــــار   ٩7
لبنــان  مصــرف  لمتطلبــات  وفقــًا  لبنانيــة(  ليــرة 
المســـــــــــتوى  تمثــل  ال  إنهــا  إال  المركــزي 
بموجــب  القيمــة  إنخفــاض  لخســائر  المناســب 

المتوقعــة  اإلئتمانيــة  الخســــــــــــــــــــائر  نمــوذج 
لهــذه الموجــــودات المالية وهــذا يمثل خروجًا 
رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  عــن 
٩ – األدوات الماليــة يســجل هــذا خروجــًا عــن 
المعاييــر الدوليــة إلعــــــــداد التقاريــر الماليــة. 
األزمــة  مــن  الظــروف  هــذه  ظــل  فــي  ولكــن 
اإلقتصاديــة واإلضطــراب السياســي فــي لبنــان، 
ليــس بإمكاننــا تحديــد أثــر عــدم تطبيــق المعيــار 
المحاســبي، وفــي رأينــا، إن التأثيــرات قــد تكــون 

الماليــة ككل. البيانــات  جوهريــة وتشــمل 

ماليــة  أوراق  فــي  اإلســتثمارات  إدراج  ٤.  تــم 
ــاح أو الخســائر  ــة مــن خــالل األرب بالقيمــة العادل
بالقيمــة  ماليــة  أوراق  فــي  واإلســتثمارات 
ــامل اآلخــر  فــي  العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــ
بيــان الوضــع المالــي بقيمــة ٦ مليــار ل.ل. و٦٢ 
مليــار   ١٢  :٢٠١٩( التوالــي  علــى  ل.ل.  مليــار  
أدرج  التوالــي(.  علــى  ل.ل.  مليـــار  و١٠٥  ل.ل. 
المصــرف هــذه الموجــودات الماليــة بالقيمــة 
تحديــد  فــي  المدخــالت  بإســـتخدام  العادلــة 
القيمــة العادلــة والتــي ال تشـــير إلــى الواقــع 
فــي  الســائدة  الســوق  وظــروف  اإلقتصــادي 
لبنــان فــي تاريــخ التقريــر، ممــا يشــكل خروجــًا 
عــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. 
لــم نتمكــن مــن تحديــد التعديــالت الالزمــة علــى 

األرصــدة.  هــذه 

٥.  لــم يقــم المصــرف باإلفصــــــــــــــــاح عــن القيمــة 
العادلــة للموجــودات والمطلوبــــــــــــــات الماليــة 
بالقيمــة المطفــأة وأســــــــــاليب التقييــم فــي 
ــكل خروجــًا عــن  البيانــات الماليــة ممــا يشــــــــــــــــــ
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. لم نســتطع 
تحديــد القيمــة العادلــة أو التفاصيــل التــي يجب 

اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة.
 

الدوليــة  للمعاييـــــــر  بتدقيقنــا وفقــًا  لقــد قمنــا 
للتدقيــق. لقــد تــم شـــــــرح مســؤولياتنا بموجــب 
ــؤولية مدقــق  تلــك المعاييــر  فــي فقــرة "مســـــــ
الماليــة" مــن  البيانــات  الحســــابات حــول تدقيــق 
وفــق  المصــرف  عــن  مســــــتقلون  إننــا  تقريرنــا. 
"قواعــد الســـــــــــــــلوك األخالقــي للمحاســــــــــــبين 
المهنييــن" الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك 
األخالقــي الدوليــة للمحاســبين وقواعــد الســلوك 
المهنــي لنقابــة خبــراء المحاســـــــــــــــــــبة المجازيــن 
فــي لبنــان المتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة 
للمصــرف. هــذا، وقــد إلتزمنــا بمســـــــــــــــــــــــــــؤولياتنا 
األخالقيــة األخــرى وفقــًا لهــذه المتطلبــات. نعتقد 

إلى السادة المساهمين المحترمين
مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.
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ــا عليهــا  ــة التــي حصلن ــات التدقيــق الثبوتي إن بيان
كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســًا لحجــب الــرأي.

أمور أخرى

لقــد تــم تدقيــق البيانــات الماليــة للمصــرف للســنة 
المنتهيــة فــي ٣١ كانــون األول ٢٠٢٠ مــع الســادة 
بــرأي  تقريــر  أصــدرو  الذيــن  تــوش  أنــد  ديلويــت 
ســلبي بتاريــخ ٢7 كانــون األول ٢٠٢١ )راجــع التقريــر 

مدقــق الحســابات المشــترك(.

لفت إنتباه

نلفــت اإلنتبــاه الــى اإليضــاح رقــم ١ مــن البيانــات 
الماليــة، والــذي يشـــــــــــــرح بأنــه يتــم تحـــــــــــــويل 
ــة  ــوبات المصــرف المقومــــــــــ موجــــــودات ومطلــــ
ــًا  بالعمــالت األجنبيــة إلــى الليــرة اللبنانيــة وفقـــــــ
للســــــــــياسة المحاســبية المتعلقــة بالمعامــالت 
إيضــاح رقــم  المفصلــة فــي  بالعمــالت األجنبيــة 
٣ وفقــًا لســعر الصــرف الرســمي بتاريــخ التقريــر، 
وقــد ينتــج عنــد تحقيــق هــذه الموجـــــــــــــــــــودات 
وتســديد هــذه المطلوبــات فروقــات جوهريــة. إن 

ــر متحفــظ بالنســبة لهــذا األمــر. ــا غي راين

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمــور التدقيــق الرئيســـــــــــــــــــــية، فــي تقديرنــا 
تدقيقنــا  فــي  أهميــة  األكثــر  كانــت  المهنــي، 
للبيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي ٣١ كانــون 
األول ٢٠٢٠. بإســـتثناء األمــور المشــار إليهــا فــي 
فقــرة "أســــــــــــــــــــاس حجــب الــرأي" لــم نحــدد أمــور 
تدقيــق رئيســية أخــرى لإلفصــاح عنها فــي تقريرنا.

معلومات اخرى
 

إن اإلدارة مســـــــــــــــؤولة عــن المعلومــات األخــرى 
التــي يتــم تضمينهــا فــي التقريــر الســنوي مــن 
خــارج البيانــات الماليــة المرفقــة مــع تقريــر مدقق 
الحســابات. إننــا نتوقــع أن يتــم تزويدنــا بالتقريــر 
الســنوي بتاريــخ الحــق لتقريرنــا وال يشــمل رأينــا 
حــول البيانــات الماليــة هــذه المعلومــات األخــرى 
نــوع مــن التأكيــد أو إســتنتاج  وإننــا ال نبــدي أي 
قــراءة  حــدود  فــي  تنحصــر مســؤوليتنا  حولهــا. 
ــورة أعــاله عندمــا  ــات األخــرى المذكــــ المعلــومـــــ
تصبــح متاحــة لنــا،  بحيــث نقــدر فيمــا إذا كانــت غيــر 
متوافقــة بشــكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة 
خــالل  مــن  عليهــا  إطلعنــا  التــي  المعلومــات  أو 
تدقيقنــا أو إن هــذه المعلومــات األخــرى تتضمــن 

أخطــاء جوهريــة.

اإلدارة والقيميــن  أعضــاء مجلــس  مســؤوليات 
علــى الحوكمــة فــي إعــــــــداد البيانـــــــــات الماليــة 

للمصــرف

إن أعضــاء مجلــــــــــــــــــــس اإلدارة والقيميــن علــى 
الحوكمــة )"االدارة"( مســــــــــــــــــــؤولون عــن إعــداد 
وفقــًا  عادلــة  بصــورة  الماليــة  البيانــات  وعــرض 
إن  كذلــك  الماليــة،  للتقاريــر  الدوليــة  للمعاييــر 
اإلدارة مســؤولة عــن الضبــط الداخلــي الــذي تــراه 
ضروريــًا  لتمكينهــا مــن إعــداد بيانــات ماليــة خاليــة 
مــن أخطــاء جوهريــة ســـــــــــــــــواء كانــت ناشــئة عــن 

غــش أو عــن خطــأ.

اإلدارة  تكــون  المـــــــــالية  البيانــات  إعــداد  عنــد 
علــى  المصــرف  قــدرة  تقييــم  عــن  مســــــــؤولة 
عــن  ينطبــق،  حيــث  واإلفصـــــــــــاح  اإلســــــــــــــــتمرار 
المســائل المتعلقــة باإلســتمرارية وإعتمــاد مبــدأ 
اإلدارة  تنــوي  لــم  مــا  المحاســبي،  اإلســتمرارية 
تصفيــة المصــرف أو وقــف عملياتــه، أو عندمــا ال 
يتوفــر لديهــا بديــل واقعــي إال القيــام بذلــك .

إن القيميــن علــى الحوكمــة مســـــــــــــؤولون عــن 
اإلشــــــــــــــــــــراف علــى عمليــة إعــداد التقــــــــــــــارير 

الماليــة للمصــرف.
 

ــؤوليات مدقــق الحســابات حــول تدقيــق  مســــــــــ
البيانــات الماليــة

إن هدفنــا الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا 
كانــت البيانــات الماليــة خاليــة بصــورة عامــة مــن 
أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن غــش أو 
عــن خطــأ، وكذلــك إصــدار تقريــر المدقــق الــذي 
يتضمــن رأينــا إن التأكيــد المعقول هو مســـــــــتوى 
عـــــــــال مــن التأكيــد، لكــن ال يضمــن ان عمليـــــــــــة 
التدقيــق التــي تمــت وفقــًا للمعـــــــايير الدوليــة 
المصرفيـــــــــــة  القوانيــن  نطــاق  للتدقيــق وفــي 
المرعيــة اإلجــراء، ســوف تكشــف دائمــًا أي خطــأ 
جوهــري فــي حــال وجــوده. وقــد تنشــأ األخطــاء 
عــن الغــش أو عــن الخطــأ، وتعتبــر جوهريــة بشــكل 
المتوقــع  مــن  كان  إذا  فيمــا  مجمــع  أو  فــردي 
تأثيرهــا علــى القــرارات اإلقتصاديــة المتخــذة مــن 
ــات الماليــة. ــاًء علــى هــذه البيان المســتخدمين بن

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقـــــــــــــًا للمعاييــر 
ــا نمــارس التقديــر  ــق، فإنن ــة للتدقيـــــــــــــ الدوليـــــــــــ
المهنــي ونحافــظ علــى الشــــــــــك المهنــي خــالل 

فتــرة التدقيــق. كذلــك نقــوم أيضــًا:

الجوهريــة  األخطــاء  مخاطــر  وتقييــم  •  بتحديــد 
فــي البيانــات الماليــة، ســــــــواء كانــت ناشـــــــــئة 
عــن غــش أو خطــأ، وكذلــك التصميــم والقيــام 
بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســـــــــــــــجم مــع تلــك 
المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة 
ومناســبة توفــر أساســًا لرأينــا. إن مخاطــر عــدم 
إكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن غــش تفــوق 
الغــش  الخطــأ، حيــث يشــمل  الناتجــة عــن  تلــك 
التواطــؤ، التزويــر، الحــذف المتعمــد، ســــــــــــــــــوء 

التمثيــل أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي.

•  باإلطــالع علــى نظــــــــام الرقابـــــــــــــة الداخلي ذات 
إجــراءات  تصميــم  أجــل  مــن  بالتدقيــق  الصلــة 
تدقيــق مناســبة وفقــًا للظــروف، ولكــن ليــس 
ــالية الرقابــة  مــن أجــل إبــداء الــرأي حــول فعـــــــــــ

الداخليــة للمصــرف.
ــات المحاســبية  •  بتقييــم مالءمــة السياســــــــــــــــــــــ
المحاســبية  التقديــرات  ومعقوليــة  المتبعــة 
واإليضاحــات المتعلقــة بهــا المعــدة مــن قبــل 

اإلدارة.

•  بإســتنتاج مــدى مالءمــة إســتخدام اإلدارة لمبــدأ 
اإلســتمرارية المحاســـــــــــــــــبي، وبنــاًء علــى أدلــة 
التدقيــق التــي تــم الحصول عليها، إســتنتاج عما 
إذا كان هنــاك حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن 
شــكوكًا  تثيــر  قــد  ظــروف  أو  بأحــداث  متعلقــة 
هامــة حــول قــدرة المنشــأة علــى اإلســتمرار. 
وفــي حــال اإلســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن 
عــدم اليقيــن، يتوجــب علينــا لفــت اإلنتبــاه فــي 
ــواردة  ــة ال ــات ذات الصل ــا إلــى اإلفصاحــــــــ تقريرن
فــي البيانــات الماليــة، أو  في حال كــــــــــانت هذه 
تعديــل  علينــا  يتوجــب  كافيــة  غيــر  اإلفصاحــات 
رأينــا. هــذا ونعتمــد فــي إســتنتاجاتنا علــى أدلــة 
التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ 
أو  األحــداث  تــؤدي  قــد  ذلــك،  ومــع  تقريرنــا. 
الظــروف المســتقبلية بالمنشــأة إلــى التوقــف 

ــة. عــن اإلســتمرار كمنشــأة عامل

ومحتــوى  بنيــة  اإلجمالــي،  العــرض  •  بتقييــم 
اإلفصاحــات،  ذلــك  فــي  بمــا  الماليــة،  البيانــات 
ــالية تظهــر  ــا إذا كانــت البيانــات المــــــــــــ وفيمــــــــــ
ــة  العمليــات واألحــداث ذات العالقــة بطريقـــــــــــــ

العــادل. العــرض  تحقــق 
 

بالتواصــل مــع القيميــن علــى الحوكمــة  نقــوم 
فيمــا يتعلــق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بنطــاق 
وتوقيــت ونتائــج التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك 
أي خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلــي 

يتبيــن لنــا مــن خــالل تدقيقنــا.

صيداني وشركاهم

بيروت في ٢7 كانون األول ٢٠٢١
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البيـانــــــات المــاليــــــة 
 أ. بيـــــــــــــــــان الوضع المالـــــــــــي 

    ٣١ كانون األول،

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠ إيضاح الموجــــــــــودات

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

523,641,078

526,990,274

30,415,125

15,521,676

12,204,040

104,741,660

224,484,321

46,675,421

280,815

5,167,129

1,011,152,060

125,878,055

31,835,763

14,134,329

6,444,449

61,807,735

191,791,316

43,399,105

159,465

10,240,875

5

6

7

8

9

9

9

11

12

13

الصنـدوق وودائع لدى مصرف لبنان

ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

قروض وتسليفات للزبائن

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

ممتلكات ومعدات

أصول ثابتة غير مادية

موجودات اخرى

1,490,121,539 1,496,843,152 مجموع الموجودات

المطلـــــــــــوبات

80,484,850

23,892,826

842,432,494

278,201,225

9,784,731

7,748,739

80,410,591

11,526,992

867,097,359 

292,981,487

8,835,965

8,015,940

14

15

16

17

18

19

ودائع من مؤسسات اإلصدار

ودائع من مصارف ومؤسسات مالية

ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

ودائع وحسابات الزبائن 

مطلوبات أخرى

مؤونات

1,242,544,865 1,268,868,334 مجموع المطلوبات

حقــوق المسـاهمين

15,000,000

148,488,750

76,956,605

(20,405,654)

70,534,040

(42,997,067)

15,000,000

148,488,750

76,956,605

(43,665,715)

27,536,973

3,658,205

20

20

21

9

رأس المال

مقدمات نقدية مخصصة لرأس المال

إحتياطيات

التغيير المتراكم في القيمة العادلة لألوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أرباح سابقة مدورة

أرباح / )خسارة( السنة

247,576,674 227,974,818 مجموع حقــوق المسـاهمين

1,490,121,539 1,496,843,152 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

أدوات مالية ذات مخاطر خارج الميزانية

19,131,102
86,531

19,491,535
-

29 تعهدات بكفاالت وتكفالت 

إعتمادات مستندية – تصدير مثبتة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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ب. بيـــــــان األربـــــــاح أو الخســـــــائر 

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠ إيضاح

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

79,228,532

(2,683,710)

76,544,822

(39,575,106)

36,969,716

52,043,964

(4,295,997)

47,747,967

(19,786,535)

27,961,432

22

23

إيرادات الفوائد

ينزل: ضريبة مقتطعة على الفوئد

إيرادات الفوائد، صافي ضرائب مقتطعة

 أعباء الفوائد

 • صافي إيرادات الفوائد

1,158,665

(186,938)

971,727

383,469

(173,701)

209,768

24  إيرادات الرسوم والعموالت

أعباء الرسوم والعموالت

•  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

7,307,124

101,876

45,350,443

(1,573,964)

(119,775)

26,477,461

25  صافي )خسارة( / أرباح على محفظة األوراق المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

أرباح فروقات القطع

• صافي اإليرادات المالية

(66,052,426)

(20,701,983)

(9,546)

26,467,915

31 مؤونة خسائر إئتمانية متوقعة 

• صافي )الخسارة( / اإليرادات المالية بعد مؤونة خسائر إئتمانية متوقعة  

(12,025,258)

(1,745,557)

(4,796,357)

__

(18,567,172)

(12,997,277)

(3,397,666)

(4,840,385)

16,050

(21,219,278)

26

12 & 11

27

 رواتب وأجور وملحقاتها

 إستهالكات وإطفاءات ومخصص تدني القيمة

مصاريف إدارية وعمومية

إيرادات اخرى

• إجمالي األعباء التشغيلية

(39,269,155)

(3,727,912)

5,248,637

(1,590,432) 18

األرباح/)الخسارة( قبل ضريبة الدخل

أعباء ضريبة الدخل

(42,997,067) أرباح/)خسارة( السنة 3,658,205

  
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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للسنة المنتهية في ٣١  كانون األول

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠ إيضاح الموجــــــــــودات

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

(42,997,067) 3,658,205 أرباح / )خسارة( السنة

(19,821,929)

3,418,394

(27,965,535)

4,705,474

9

13

دخــــــــل شــــــــــامل آخــر:

 ضمن بيان األرباح أو الخسائر:
ً
 بنود لن يعاد تصنيفها الحقا

 • خسائر غير محققة على أوراق مالية بالقيمة العادلة مــن خالل الدخل الشامل اآلخـــر

•ضرائب آجلــة

(16,403,535) (23,260,061) مجموع الدخل الشامل اآلخر 

(59,400,602) (19,601,856) مجموع الخسارة الشاملة للسنة

ج. بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشـــــــــامل اآلخر

د. بيــــــــان التغيرات في حقوق المســـــــــــــــــــــــاهمين 

المجموع  أرباح /
 )خسارة( السنة

 أرباح سابقة
مـــــــــــــدورة

التغير المتراكـــــــــــــــــم 
في القيمة العادلة 
إلســـــــــــــــــتثمارات في 

أوراق ماليـــــــــــــــة

إحتياطيات  مقدمات نقدية
 مخصصـــة لرأس

المال

رأس المال

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

306,977,276

_

(59,400,602)

13,676,874

(13,676,874) 

(42,997,067)

58,224,852

 12,309,188

_

(4,002,119)

_

(16,403,535)

75,588,919

1,367,686

_

148,488,750

_

_

15,000,000

_

_

الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٩   

تخصيص أرباح عام ٢٠١٨

مجموع الخسارة الشاملة لعام ٢٠١٩

 247,576,674 (42,997,067)  70,534,040 (20,405,654) 76,956,605 148,488,750 15,000,000 الرصيد في ٣١ كانون األول ٢٠١٩٢٠١٩

_

(19,601,856)

42,997,067

3,658,205

 (42,997,067)

_

_

(23,260,061)

_

_

_

_

_

_

تخصيص خسارة عام ٢٠١٩

مجموع الدخل الشامل لعام ٢٠٢٠

227,974,818 3,658,205 27,536,973 43,665,715 76,956,605 148,488,750 15,000,000 الرصيد في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠٢٠٢٠

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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للسنة المنتهية في ٣١  كانون األول

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠ إيضاح

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

(39,269,155) 5,248,637 أرباح/ )خسارة( السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت لــــــــ :

1,745,557 3,397,666 12 & 11 •اإلستهالكات واإلطفاءات ومخصص تدني القيمة

2,048,823 1,788,081 25 •التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

66,052,426 9,546 31 •مؤونة خسائر إئتمانية متوقعة

344,828 693,373 27 & 19 •مؤونة تعويضات نهاية خدمة الموظفين

10,929 77,341 19 •مؤونات أخرى

(9,355,572) (214,117) 25 •إيرادات أنصبة األرباح

(76,544,822) (47,747,967) •إيرادات الفوائد

39,575,106 19,786,535 •أعباء الفوائد

(204,432) 27,612,811 ودائع إلزامية لدى مصرف لبنان وودائع تزيد إستحقاقاتها عن ثالثة أشهر

75,033,750 336,509,668 ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية تزيد إستحقاقاتها عن ثالثة اشهر
_ 3,971,510 أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
_ 14,968,390 9 أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

57,211,794 32,268,078 9 أوراق مالية بالكلفة المطفأة

5,328,239 1,377,801 8 قروض وتسليفات للزبائن

(2,369) (368,272) 13 موجودات اخرى

(66,133,848) (12,184,096) 15 ودائع من مصارف ومؤسسات مالية

(17,401,416) 15,240,186 17 ودائع وحسابات الزبائن

4,539,420 1,188,714 18 مطلوبات اخرى

(582,257) (503,513) 19 تعويضات نهاية خدمة الموظفين المدفوع

42,387,001 403,120,372

(1,848,243) (3,727,912) ضريبة دخل مدفوعة 

9,355,572 214,117 أنصبة أرباح مقبوضة

75,710,463 53,012,861 فوائد مقبوضة

(36,428,348) (24,119,408) فوائد مدفوعة

89,176,445 428,500,030 صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية

التدفقات النقدية من النشاطات اإلستثمارية: 

(4,633,037) _ 11 •شراء ممتلكات ومعدات

(55,097) _ 12 •شراء أصول ثابتة غير مادية

(4,688,134) _ صافي النقد المستعمل في النشاطات االستثمارية

  التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:ة

290,607 86,476 14 •زيادة ودائع لدى مصارف لبنان

86,601,062 28,195,341 16 •زيادة ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

86,891,669 28,281,817 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

171,379,980 456,781,847 صافي الزيادة في النقد وما يوازي النقد

277,529,873 448,909,853 النقد وما يوازي النقد في بداية السنة

448,909,853 905,691,700 28 النقد وما يوازي النقد في نهاية السنة

 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية

هـ. بيـــــــــــــان التدفقــــــــــــــــــــات النقديـــــــــة
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و.  إيضــــــاحـــــات حول البيـانــات الماليـة
 للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

١.١ الجو اإلقتصادي العام

 ٢ .١. مبادرات سياسة مصرف لبنان 

إن مصرف شمال افريقيا التجاري  ش.م.ل هو شركة مساهمة لبنانية مسجلة في السجل التجاري في بيروت عام ١٩7٣ تحت رقم ٣٠١٩٩ وفي الئحة 
المصارف لدى مصرف لبنان تحت رقم ٦٢.

يقـدم المصرف خدمـات مصرفيـة تجاريـة متكاملـة وفقـًا ألحكـام القوانيـن اللبنـانيـة المرعيـة اإلجـراء والقوانيـن المصـرفيـة. يقـع المركـز الرئيسـي للمصـرف 
فـي وسط مدينة بيروت من البناء المشيد على العقار ١٥٢٤. 

إن المصرف مملوك بنسبة ٩٩.٥٦% من المصرف الليبي الخارجي )المصرف األم(.

١. معلومــــــــــــــــــــــات عــــامـــــــــــــــــة

يشـــــــــــــهد   ،٢٠١٩ عام  من  األخير  الربع  منذ 
تزال  وال  أثرت  التي  قاســـــــــــــية  أحداثًا  لبنان 
المالية  التوقعات  على  كبير  بشــــــــــــكل  تؤثر 
تأثيرها  جانب  إلى  واإلقتصـــــــــــادية  والنقدية 
والنظام  عام  بشكل  اإلقتصادي  الوضع  على 
األحداث:  هذه  أبرز  من  خاص.  بشكل  المصرفي 
في  األعمال  وتعطل  اإلجتماعية  اإلضطرابات 
المخاطر  تصنيف  وإنخفاض  البالد،  أنحاء  جميع 
جميع  قبل  من  والسيادية  الخاصة  اإلئتمانية 
عمليات  تقييد  الرئيســـــــــــــــــية،  التصنيف  وكاالت 
السحب بالعمالت األجنبية وتقييد التحويالت الى 
اللبنانية عن سداد سندات  الدولة  تخلف  الخارج، 
الدين المستحقة في ٩ آذار ٢٠٢٠ وإعالن التخلف 
على جميع إستحقاقات سندات الدين المقومة 
ســداد  عن  التخلف  إن  األميركي.  بالدوالر 
األسواق  إلى  الوصول  يعيق  الدين  ســـــــندات 
معانات  ظل  في  الخارجي،  للتمويل  الدولية 

شديد. تدهور  من  المصرفي  النظام 

إلى  البالد  إلى  الدوالر  تدفق  في  الشح  أدى 
المصارف  في  نظامية  إخفاقات  حدوث  تعجيل 
اإلقراض  يشــــــــــكل  الصرف.  وســــــــــــعر  والديون 
السـيادي جزء كبير من أصول المصارف اللبنانية، 
مما  لبنان،  مصرف  لدى  الودائع  ذلك  في  بما 
جعل المصارف غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها 
قيود  فرض  تم  العمالء.  تجاه  األميركي  بالدوالر 

الخارجية  التحويالت  على  الواقع  األمر  بحكم 
للحفاظ  األجنبية،  بالعمالت  النقدية  الحسوبات 
على العمالت األجنبية المتبقية في البالد. أدت 
صعوبة الوصول إلى العمالت األجنبية إلى إنشاء 
أسواق موازية مع إرتفاع وتباين واضح في هذه 
الرسمي   الصرف  سعر  مع  بالمقارنة  األسعار 
لبنانية للدوالر األميركي. وقد أدى  ١،٥٠7،٥ ليرة 
مما  األسعار  في  منضبط  غير  إرتفاع  إلى  ذلك 
أدى إلى إرتفاع معدالت التضخم وإرتفاع مؤشر 
الثقه في اإلقتصاد  أسعار المستهلك، وفقدان 

اإلقتصادية. األســـــــاســـــــيات  وتدهور 

بتاريخ ٤ آب ٢٠٢٠، وقع إنفجار مميت ومدمر في 
مرفأ بيروت ألحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات في 
منطقة واسعة من العاصمة إلى جانب عدد كبير 

من الضحايا.

سعر  على  للسيطرة  لبنان  مصرف  جهود  أدت 
العمالت  إحتياطات  إستهالك  وإبطاء  الصرف 
متعددة  صرف  أسعار  نشوء  إلى  األجنبية 

موازية. وأسواق 
 

 ٣٠ بتاريخ  اللبناني  الوزراء  مجلـــــــــس  وافق 
اللبنانية  الحكومة  خطة  على   ،٢٠٢٠ نيســـــــان 
من  تشــــــــــــمل  التي  )الخطة(  المالي  لإلنعاش 
إعادة  الربط،  سياسة  مراجعة  أخرى،  بنود  بين 

النظام  هيكلة  إعادة  الحكومي،  الدين  هيكلة 
والمســــــــــــــــاعدة  المصرفي،  والقطاع  المالي 
توجيه   ،٢٠٢٠ ايار   ١ في  تم  الدولية.  المالية 
من  المالي  الدعم  على  للحصول  رسمي  طلب 
صندوق النقد الدولي، وال تزال المناقشات جارية 
حتى تاريخ إصدار البيانات المالية دون إحراز أي 

اآلن. حتى  تقدم 

المصارف  جمعية  قامت  الصدد،  هذا  وفي 
بسبب  الحكومة  خطة  في  بالطعن  لبنان  في 
واإلفتراضــــــــــات  اليقين  عدم  أوجه  من  العديد 
الخطة.  هذا وقد قدمت  التي تضمنتــــــها هذه 
األزمة  بديلة لمعالجة  المصارف مقاربة  جمعية 
واألزمة  عام  بشــــــــــــــــــــــكل  اللبنانية  اإلقتصادية 

خاص.  بشـــكل  المصرفية 

بدأ  أعاله،  المذكورة  السلبية  العوامل  نتيجة 
الربع  منذ  اإلنكماش  في  اللبناني  اإلقتصاد 
األزمة  تفاقمت  وقد  هذا   .٢٠١٩ العام  من  األخير 
االقتصادية بسبب األثر السلبي لوباء "كوفيد-١٩" 
إلى  أدى  مما  والعالم،  لبنان  على  يؤثر  الذي 
مزيد من التدهور في الوضع االقتصـادي، تعليق 
المصرفي  العمل  اإلعتيادية،  التجارية  النشـاطات 
واإلضطرابات  البطالة  معدالت  إرتفاع  المنتظم، 

المتفرقة.  اإلجتماعية 

منذ بداية األزمة في تشرين األول ٢٠١٩، أصدر مصرف لبنان سلسلة من التعاميم التي تعكس مبادرات السياسات وإدارة األزمات. فيما يلي موجز عن 
الرئيسية: التعاميم 
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اإلطار التنظيمي 

تعميم وسيط رقم ٥٦٧: 

تعميم أساسي رقم ١٥٤:

المالية،  والمؤســـســـــــــــــــــــــات  المصارف  •  على 
الخسائر  نسب  من  األدنى  الحد  إعتماد 
مع  أدناه،  المذكوره  النظامية  اإلئتمـــــــــانية 
الخسائر  هذه  بتكوين  للمصارف  السماح 
فترة  على  تدريجي  بشـــــــــــــــــــــــكل  اإلئتمانية 
يعود   .)٢٠٢٠ عام  من  )بدءًا  ســـــــنوات   ٥
الموافقة  لبنان  لمصرف  المركزي  للمجلس 
سنوات   ١٠ إلى  الفترة  هذه  تمديد  على 
المساهمة  تنفيذ  من  انتهت  التي  للمصارف 
المال: رأس  لمتطلبات   %٢٠ بقيمة   النقدية 

بالعمالت  لبنان  مصرف  لدى  التوظيفات 
%١.٨٩ االيداع:  شهادات  فيها  بما   األجنبية، 

 التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية ٠%

الخزينـــــــــة  ســــــــــندات  في  التوظيفــــــــــــــات 
%٤٥ األجنبية:  بالعمـــــــــالت   اللبنانيـــــــــــة 

التوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالليرة 
اللبنانية :٠%

 
•  يسمح للمصارف والمؤسسات المالية العاملة 
في لبنان بعدم تخفيض تصنيف ديون العمالء 
وفائدة(  )أصالً  متأخرة  مستحقات  تشهد  التي 
بين شباط وكانون األول ٢٠٢٠ نتيجة إنتشــــــــــــار 
فيروس كورونا، إال في حال عدم إمكـــــــــــــانية 
المقترض على اإلستمرار كمنشأة عاملة، في 
هذه الحالة يجب تصنيف دين العميل المعني، 

.)Stage 3( فورًا الى الفئة الثالثة

األسهم  حملة  إلى  أرباح  أنصبة  توزيع  •  يمنع 
و٢٠٢٠.  ٢٠١٩ الماليتين  السنتين  عن  العادية 

•  على المصارف زيادة أموالها الخاصة خالل مدة 
من   %٢٠ بنسبة   ٢٠٢٠ األول  كانون   ٣١ أقصاها 
بتاريخ  العادية كما هي  حقوق حملة األسهم 
المركزي  للمجلس  يعود   .٢٠١٨ األول  كانون   ٣١
للمصرف  إستثنائيًا  الموافقة  لبنان  لمصرف 
المعني على تكوين ٥٠% من أصل نسبة الـ ٢٠% 
تنقل  لعقارات  المساهمين  تقديم  طريق  عن 
يتم  أن  على  المعني  المصرف  إلى  ملكيتها 

سنوات.  ٥ التتجاوز  مهلة  في  تصفيتها 

•  السماح للمصارف بإدراج ربح التحسين الناتج عن 
إعادة تخمين موجودات المصرف العقارية ضمن 
األموال الخاصة األساسية رهنًا بموافقة مصرف 

لبنان على إعادة التخمين.

لنسب  الدنيا  الحدود  تطبق  أن  المصارف  •  على 
على  الحفاظ  إحتياطي  إلى  باإلضافة  المالءة 
األموال الخاصة. يحظر على أي مصرف توزيع 
أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب المالءة 
حقوق  نسـبة  مســـــــــتوى  على   %7 عن  لديه 
مسـتوى  على   %١٠ العادية،  األسهم  حملة 
على   %١٢ األساسية؛  الخاصة  األموال  نسبة 
اإلجمالية. الخاصة  األموال  نسبة   مستوى 

"إحتياطي  تدني  حال  في  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الحفاظ على األموال الخاصة" إلى أقل من ٢.٥% 
خالل عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، على المصرف أن يعيد 

عن  تقل  ال  وبنسبة  تدريجيًا  النقص  هذا  تكوين 
٠.7٥% سنويًا إعتبارًا من العام ٢٠٢٢ وذلك لبلوغ 

نسبة الـ ٢.٥% في نهاية عام ٢٠٢٤.

إلعادة  شاملة  خطة  وضع  مصرف  كل  •  على 
وباألنظمة  الرأسمالية  بالمتطلبات  التقيد 
لبنان على أن يتم  المفروضة من قبل مصرف 
تحديد الفترة التي يحتاج إليها المصرف للتقيد 
مصــــرف  قبل  من  المحددة  والمعايير  بالنسب 
اإلعتبار  بعين  الخطة  تأخذ  أن  يجب  لبنـــــــــان. 
الرقـــــــابة  لجنة  قبل  من  المطلوبة  المؤونات 
مؤونات  من  يترتب  قد  وما  المصـــــــارف  على 
المخاطر  أنواع  إلى  التعرض  نتيجة  وخســـــــــائر 

كافة.

اإلستثنائية  اإلجراءات  إعتماد  للمصرف  •    يمكن 
األساسية  الخاصة  األموال  إلى   %١٠٠ بإضافة 
الخسائر  على  المكونة  المؤونات  قيمة  من 
و٢   ١ المرحلتين  في  المتوقعة  اإلئتمانية 
محفظة  على  المكونة  المؤونات  )بإستثناء 
محفظة  وعلى  الســـــــــــــيادية  التوظيفات 
بالليرة  لبنان  مصرف  لدى  التوظفيــــــــــات 
تدريجيًا  تخفض  األجنبية(.  وبالعمالت  اللبنانية 
7٥% في عام  إلى  المضافة  المؤونات  نسبة 
عام  في   %٢٥ و   ٢٠٢٣ عام  في   %٥٠  ،٢٠٢٢

.٢٠٢٤

عادل  بتقييم  القيام  المصــــــــارف  •  على 
خطة  ورفع  ومطلوبــــــــــــاتها  لموجوداتها 
التنظيمية  المتطلبــــــــات  لجميع  لإلمتثال 
والنصوص القانونية واألنظمة المصرفية سيما 
وإعادة  وبالمالءة،  بالسيولة  منها  المتعلق 
المعتادة  وخدماتها  نشـــــــــــــــــاطاتها  تفعيل 
لعمالئها بما ال يقل عما كانت عليه قبل األزمة 
إعادة  المصارف  على  يتعين  كما  اإلقتصادية. 

المستويات  إلى  مالها  رأس  زيادة   / تكوين 
عام  من  األول  الربع  نهاية  بحلول  المطلوبة 
على  الصدد  هذا  وفي  للحاجة.  وفقًا   ،٢٠٢١
لموديعها  الرضائية  اإلمكانية  إتاحة  المصارف 
إلى  أو  أسهم  إلى  لديها  ودائعهم  بتحويل 
ولإلسترداد. للتداول  قابلة  دائمة  دين  سندات 

 ٢٨ في  تنتهي  مهلة  خالل  مصرف،  كل  •  على 
٢٠٢١، أن يكّون حسابًا خارجيًا حرًا من أي  شباط 
إلتزامات لدى مراسليه في الخارج، ال يقل، في 
أي وقت، عن ٣% من مجموع الودائع بالعمالت 

األجنبية لديه كما هي في ٣١ تموز ٢٠٢٠.
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٣.١. التفاصيل المالية للمصرف

المصرف  ومطلوبات  موجودات  تحويل  تم 
بسعر  اللبنانية  الليرة  إلى  األجنبية  بالعملة 
للدوالر  لبنانية  ليرة   ١.٥٠7.٥( الرسمي  الصرف 
األميركي الواحد( والذي يختلف بشكل كبير عن 

الموازية. األسواق  في  الصرف  أسعار 

المتوقعة  الخسارة  بإحتساب  المصرف  قام 
الودائع  المقيمة،  المصارف  لدى  الودائع  على 
الصادرة  اإليداع  وشهادات  لبنان  مصرف  لدى 
واألوراق  األجنبية،  بالعمالت  لبنان  مصرف  عن 
لمتطلبات  وفقًا  اللبنانية،  السيادية  المالية 
المحيط  الغموض  إن  لبنان.  مصرف  تعاميم 
على  وتأثيرها  الحكومية  الديون  هيكلة  بإعادة 
بيانات  وجود  وعدم  األجنبية،  للعمالت  التعرض 
موثوقة لجهة مراجعة األسواق المالية، قد أثر 
على قدرة المصرف على إجراء التقييم المناسب 
الدولي  للمعيار  وفقًا  القيمة  في  للتدني 

.)IFRS٩(  ٩ رقم  المالية  للتقارير 

قد حدد المصرف القيم العادلة لألصول المالية 
ذات المنشأ اللبناني بإستخدام أسعار إفتراضية 
وغير  النشطة  غير  األسواق  من  ُمقتبسة 
عن  اإلفصاح  من  المصرف  يتمكن  لم   . السائلة 
القيم العادلة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة 

قياسات  في  المطلوب  النحو  على  المطفأة 
للتقارير  الدولية  للمعايير  العادلة  القيمة 
لجهة  موثوقة  بيانات  وجود  لعدم  المالية 

المالية. األسواق  مراجعة 

إن تخفيض التصنيف اإلئتماني السيادي، وزيادة 
األسواق  السيولة،  حيث  من  اإلئتمانية  المخاطر 
األعمال، ضوابط  التشغيلية في جميع قطاعات 
على  المفروضة  والقيود  الفعلية  المال  رأس 
تحويالت العملة األجنبية في الخارج التي تعّرض 
الحالية  القطاع المصرفي للدعاوى، والتغييرات 
المالية  الظروف  في  المحتملة  والمستقبلية 
التغييرات  عن  فضالً  والسياسية،  واإلقتصادية 
لبنان،  في  والتنظيمي  القانوني  المشهد  في 
وخطة  أعاله  المذكورة  األحداث  عن  الناجمة 
حاالت  إلى  تشير  لإلنعاش،  المعلنة  الحكومة 
المصرفي  القطاع  على  كبير  وتأثير  يقين  عدم 
غير  للمصرف  المالي  الوضع  وعلى  عام  بشكل 
 ٢٠١٩ ٣١ كانون األول  اعتبار من  النتائج  معروفة 
الحاجة  المصرف  يدرك  وبالتالي،  بعده.  وما 
تحديد  عند  تنشأ  قد  التي  الرسملة  إعادة  الى 

وتسجيلها.    الالزمة  التعديالت 

في  المصرف  إلدارة  الحالية  اإلستراتيجية  تتمثل 
الخدمات  من  محدود  بنطاق  عملياتها  مواصلة 
ككل،  المصرفي  القطاع  غرار  على  والمعامالت، 

.٢٠١٩ األول  تشرين   ١7 منذ  الحال  هو  كما 

لحق المبنى الرئيسي الجديد للمصرف أضرار في 
البناء واألثاث والمفروشات وذلك نتيجة اإلنفجار 
آب   ٤ في  وذلك  بيروت  مرفأ  في  وقع  الذي 
التصلحيات بقيمة  ٢٠٢٠ والذي تم تقدير أعمال 
٥٠٠ ألف د.أ. مع اإلشارة الى إن األصول المتضررة 
من  التعويض  إن  تأمين.  عقود  بموجب  مغطاة 
شركة التأمين هو منوط باإلنتهاء من التحقيقات 

الجارية في حادثة إنفجار مرفأ بيروت.
 

وعلى  المالية  للبيانات   ٣٢ اإليضاح  في  ورد  كما 
تم  بها،  المعمول  األخرى  النظامية  النسب  غرار 
كما  للمصرف  المال  رأس  كفاية  نسبة  إحتساب 
األرقام  أساس  على   ٢٠٢٠ األول  كانون   ٣١ في 
المرفقة، مع عدم األخذ باإلعتبار التعديالت التي 

المذكورة. اليقين  عدم  حاالت  عن  ستنجم 

شهادات  فوائد  بدفع  لبنان  مصرف  •  يقوم 
التي  منه  المصدرة  األميركي  بالدوالر  اإليداع 
تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة ٥٠% 

اللبنانية. بالليرة  و٥٠%  األميركي  بالدوالر 
لمعدل  األقصى  بالحد  التقيد  المصارف  •  على 
الودائع  على   %٥ بنسبة  الدائنة  الفائدة 
بالليرة  الودائع  بالعمالت األجنبية و٨.٥% على 

نية. للبنا ا
•  على المصارف أن تعكــــــــــــــــــــــــس تخفيض معدل 
الفوائد  معدالت  إحتساب  في  الدائنة  الفوائد 

.)BRR( المرجعية لسوق بيروت

الذي   ١٥٠ رقم  األســـــــــــــــــــــاسي  •  التعميم 
يعفي المصارف من إجراء التوظيفات اإللزامية 
لدى مصرف لبنان مقابل األموال المحولة من 
الخارج أو األموال التي تتلقاها نقدًا بالعمالت 
توفرت  اذا  وذلك   ،٢٠٢٠ نيسان   ٩ بعد  األجنبية 

محددة. شروط 

و١٥١   ١٤٨ رقم  األســـــــــــــــــــاسية  •  التعاميم 
تسمح  التي  و٥٦٥   ٥٤٩ الوســـــيطة  والتعاميم 
بالعمالت  الحسابات  من  العمالء  ودائع  بسحب 
منصة  بسعر  األزمة  قبل  فترة  في  األجنبية 
مصرف لبنان والتي تخضع للحدود التي تضعها 

المصارف.

تطالب  التي   ٥٥٢ و   ٥٤7 الوسطية  •  التعاميم 
بالعمالت  للعمالء  القروض  بتجديد  المصارف 
خالل  تستحق  التي  اللبنانية  والليرة  األجنبية 
لـ   ٢٠٢٠ حزيران  الى   ٢٠٢٠ آذار  من  الفترة 
مع  صفر،  ورسوم  فائدة  بسعر  سنوات   ٥
العمالء  قدرة  لعدم  المصرف  تقييم  مراعاة 
الوضع  بسبب  مستحقاتهم  تسديد  على 
بتمديد  لبنان  مصرف  سمح  كما  اإلقتصادي. 
ونفقات  الرواتب  لتمويل  للشركات  القروض 
التشغيل بنفس الشروط المذكورة أعاله. في 
للمصارف  قروضًا  لبنان  مصرف  يمنح  المقابل، 
بالدوالر األميركي بأسعار فائدة ٠% مقابل تلك 

المصارف. لعمالء  القروض 

والتعميم   ١٥٢ رقم  األساسي  •  التعميم 
للمصارف  يسمح  الذي   ٥٦٩ رقم  الوسيط 
فائدة  بسعر  سنوات   ٥ حتى  القروض  بتمديد 
مرفأ  إنفجار  من  المتضررين  لمساعدة   %٠
بيروت. في المقابل، يمنح مصرف لبنان قروضًا 
للمصارف بأسعار فائدة ٠% مقابل تلك القروض 

المصارف. لعمالء 
 

المصارف  يطالب   ٥٦٨ رقم  الوسيط  •  التعميم 
الدفعات  أو  األقساط  العمالء  تسديد  بقبول 
عن  الناتجة  األجنبية  بالعمالت  المستحقة 
اميركي  دوالر  الف   ٨٠٠ )لغاية  تجزئة  قروض 
أميركي  دوالر  ألف   ١٠٠ و  السكنية  للقروض 
لقروض التجزئة األخرى( وذلك بالليرة اللبنانية 
 ١.٥٠7.٥( الرسمي  الصرف  سعر  أساس  على 

األميركي(. للدوالر  لبنانية  ليرة 

السياسات النقدية وأسعار الصرف والدعم اإلجتماعي واإلقتصادي:

التعميم الوسيط رقم ٥٣٦
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٢. تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ. تعديالت لم ينتج عنها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك

تـم إتبـاع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 
البيانات الماليـــة  البيانات المالية للمصرف، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في  التاريخ، في إعداد  ٢٠٢٠ أو بعد ذلك 

للسنة والسنوات السابقة، علمًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجة المحاسبية للمعامالت والترتيبات المستقبلية.

التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة المعايير الجديدة والمعدلة

إن هذه التعديالت تعمل على تعديل متطلبات معينة تتعلق بمحاسبة التحوط بحيث ُتطبِّق 

المنشآت تلك المتطلبات على إفتراض أن معيار سعر الفائدة الذي تستند إليه التدفقات 

طة والتدفقات النقدية من أداة التحوط لن يتغير نتيجة إلصالح معيار سعر  النقدية المتحوَّ

الفائدة؛

كما أن هذه التعديالت إلزامية لجميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرًة بإصالح معيار سعر 

الفائدة؛

تتطلب هذه التعديالت إفصاحات محددة حول مدى تأثر عالقات التحوط الخاصة بالمنشآت 

بتلك التعديالت.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٩( األدوات المالية، 

ومعيار المحاسبة الدولي رقم )٣٩( األدوات  المالية: التحقق والقياس والمعيار 

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7( إفصاحات األدوات المالية المتعلقة بإصالح 

معيار سعر الفائدة

إن التعديالت في تعريف األعمال )التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم )٣( هي تغييرات على الملحق )أ(، المصطلحـــــــــــــــــــات المحددة،  وإرشــــادات التطبيق 

واألمثلة التوضيحية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٣( فقط. 

تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقـــــــــــــــــــارير المالية رقم )٣( "إندماج األعمال" فيما 

يتعلق بتعريف األعمال

ومعايير  و)١٥(؛  و)٦(   )٢( الدولية  المالية  التقارير  معايير  على  التعديالت  المصرف  طبَّق 

لتفسير  الدولية  اللجنة  وتفسيرات  و)٣٨(؛  و)٣7(  و)٣٤(     )٨( و   )١( الدولية  المحاسبة 

التقاريرالمالية ذات األرقام )١٢( و)١٩( و)٢٠( و)٢٢(؛ وتفسير لجنة التفسيرات القياسية رقم 

الحالية. السنة  في   )٢١(

 - الدولية  المالية  التقارير  المفاهيمي في معايير  اإلطار  إلى  تعديالت على اإلشارات 

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٢( المدفوعات على أساس 

والمعيار  األعمال،  إندماج   )٣( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  والمعيار  األسهم، 

وتقييمها،  المعدنية  الموارد  استكشاف   )٦( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي 

التنظيمية،  المؤجلة  الحسابات   )١٤( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  والمعيار 

الدولي  المحاسبة  ومعيار  المالية،  البيانات  عرض   )١( رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار 

رقم )٨( السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية، ومعيار 

التقارير المالية المرحلية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم   )٣٤( المحاسبة الدولي رقم 

الدولي  المحاسبة  ومعيار  المحتملة،  واألصول  المحتملة  واإللتزامات  المخصصات   )٣7(

رقم )٣٨( األصول غير الملموسة، وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

)١٢(  ترتيبات امتياز الخدمة، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

المعايير  لجنة تفسيرات  الملكية، وتفسير  بأدوات حقوق  المالية  اإللتزامات  )١٩( إطفاء 

سطحي،  لمنجم  اإلنتاج  مرحلة  في  التجريد  تكاليف   )٢٠( رقم  المالية  للتقارير  الدولية 

العمالت  معامالت   )٢٢( رقم  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تفسيرات  لجنة  وتفسير 

األصول   )٣٢( القياسية رقم  التفسيرات  لجنة  المســـــــبقة،  وتفسير  األجنبية واإلعتبارات 

يتعلق  فيما  التصريحات  تلك  لتحديث  اإللكتروني  الموقع  تكاليف   - الملموســــــــــة  غير 

باإلشـــــــــــارات واإلقتباسات من اإلطار، أو، في حال اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار 

المفاهيمي، توضيح ذلك. تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )١( عرض البيانات 

والتغييرات  المحاســـبية  الســــــــــياسات   )٨( رقم  الدولي  المحاســــــــــــبة  ومعيار  المالية 

المادية. بتعريف  يتعلق  فيما  واألخطاء  المحاسبية  التقديرات  في 

بجائحة  المتعلق   اإليجار  إمتياز  كان  إذا  ما  تقييم  من  إعفاًء  للمستأجرين  التعديل  يوفر 

اإليجار. عقد  على  تعديالً  يعد  )كوفيد-١٩(  كورونا 

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١٦( عقود اإليجار المتعلقة 

بإمتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كورونا )كوفيد-١٩(.
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سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد المعايير الجديدة والمعدلة

أول كانون الثاني ٢٠٢١٢٠٢١  إصالح معيار سعر الفائدة – المرحلة )٢( )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٩( 

األدوات المالية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )٣٩( األدوات المالية:

المالية، والمعيار  )7( إفصاحات األدوات  المالية رقم  التقارير  الدولي إلعداد  اإلعتراف والقياس، والمعيار 

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٤( عقود التأمين، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١٦( 

عقود اإليجار( ُتقدم التعديالت في معيار سعر الفائدة – المرحلة )٢( )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم )٩( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )٣٩( والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات 

لم  التحوط  محاسبة  أن  وتوضح  اإلصالح،  يتطلبها  التي  للتعديالت  عملية  وسيلة   ))١٦( و   )٤( و   )7( األرقام 

ُتوَقف فقط بسبب إصالح معيار سعر الفائدة وإدخال اإلفصاحات التي تسمح للمستخدمين بفهم طبيعة 

ومدى المخاطر الناشئة عن إصالح معيار سعر الفائدة الذي تتعرض له المنشأة وكيفية إدارة المنشأة لتلك 

المخاطر باإلضافة إلى تقدم المنشأة في التحول من إصالحات معيار سعر الفائدة إلى معدالت مرجعية 

بديلة، وكيفية إدارة المنشأة لهذا االنتقال.

أول كانون الثاني ٢٠٢٢٢٠٢٢ تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٣(:

إندماج األعمال المتعلقة باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي.

التقارير  التعديالت على تحديث مرجع قديم لإلطــــــــــــــــار المفـــــاهيمي في المعيار الدولي إلعداد  تعمل 

المالية رقم )٣( دون تغيير المتطلبات في المعيار الى حٍد كبير.

أول كانون الثاني ٢٠٢٢٢٠٢٢ )١٦( الممتلكات واآلالت والمعدات المتعلقة بالمتحصالت  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

المقصود. اإلستخدام  قبل 

تحُظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع األصناف 

المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع وتهيئته لحالته الالزمة ليكون قادًرا على التشـــــــــغيل بالطريقة 

التي إرتأتها اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكلفة إنتاجها، في الربح أو 

الخسارة.

أول كانون الثاني ٢٠٢٢٢٠٢٢ تعديالت على معيار المحاســـــــــــــــبة الدولي رقم )٣7(  المخصصات واإللتزامات المحتملة واألصول المحتملة 

المتعلقة بالعقود المثقلة بإلتزامات - تكلفة الوفاء بالعقد.

تكون  أن  يمكن  بالعقد".  مباشرة  تتعلق  التي  "التكاليف  تشمل  العقد  تنفيذ"  "تكلفة  أن  التعديالت  تحدد 

األمثلة على ذلك  )من  العقد  بهذا  للوفاء  إضافية  تكاليف  إما  بالعقد  تتعلق مباشـــــــــــــــــرة  التي  التكاليف 

)من  العقود  بتنفيذ  تتعلق مباشـــــــــــــرة  التي  األخرى  التكاليف  أو تخصيص  المباشــــــــــــرة والمواد(  العمالة 

األمثلة على ذلك تخصيص رسوم اإلستهالك لبند من الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في تنفيذ 

العقد(.

أول كانون الثاني ٢٠٢٢٢٠٢٢ على  تعديالت  إجراء   ٢٠٢٠  –  ٢٠١٨ المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  على  السنوية  التحسينات 

التالية: المعايير 

•  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١( - تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى - 

يسمح التعديل للشركة التابعة التي ُتطبق الفقرة د ١٦ )أ( من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

بناًء على  الُمبلَّغ عنها من الشركة األم،  التراكمية من خالل استخدام المبالغ  )١( بقياس فروق الترجمة 

تاريخ انتقال الشركة األم إلى معايير التقارير المالية الدولية.

•  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٩( - األدوات المالية - يوضح التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشأة 

عندما تطبق اختبار "١٠٪" في الفقرة ب ٣.٣.٦ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٩( في تقييم ما 

إذا كان سُيلغى اإلعتراف بإلتزام مالي. تتضمن المنشأة فقط الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة 

)المقترض( والمقرض، بما في ذلك الرسوم التي يدفعها أو تستلمها المنشأة أو المقرض نيابة عن اآلخر.

ب. معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:

لم يطبق المصرف المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غير سارية المفعول بعد كما بتاريخ القوائم المالية 
الموحدة وتفاصيلها كما يلي:
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سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد المعايير الجديدة والمعدلة

أول كانون الثاني ٢٠٢٢٢٠٢٢ •  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١٦( عقود اإليجار - يزيل التعديل على المثال التوضيحي 

رقم )١٣( المصاحب للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٦( توضيح سداد المؤجر لتحسينات عقد اإليجار 

من أجل حل أي ارتباك محتمل فيما يتعلق بمعالجة حوافز اإليجار التي قد تنشأ بسبب الكيفية التي تم 

توضيح حوافز اإليجاربها في هذا المثال.

• معيار المحاسبة الدولي رقم )٤١( الزراعة .

أول كانون الثاني ٢٠٢٣٢٠٢٣  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )١(:

عرض البيانات المالية المتعلقة بتصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة.

أول كانون الثاني ٢٠٢٣٢٠٢٣ التأمين  عقـــود   )٤( رقم  المـــــالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  على   تعديالت 
تمديد اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٩(.

أول كانون الثاني ٢٠٢٣٢٠٢٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١7( عقود التأمين 

أول كانون الثاني ٢٠٢٣٢٠٢٣ تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١7( عقود التأمين 

 تأجيل تاريخ السريان إلى أجل غير مسمى.

ما يزال التبني مسموًحا به.

 تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١٠(  البيانات المالية

الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم )٢٨( االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

)٢٠١١( فيما يتعلق بمعالجة بيع أو مساهمة األصول من والمستثمر في شركته الزميلة أو المشروع 

المشترك.

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للمصرف عندما تكون قابلة للتطبيق وإن إعتماد هذه المعايير 

والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد اليكون له أي تأثير جوهري على البيانات المالية للمصرف في فترة التطبيق األولي.
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تم إعداد البيانات المالية وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ الكلفة التاريخية بإستثناء بعض األدوات المالية المحددة على أساس القيمة العادلة. 

تم إعداد البيانات المالية بالليرة اللبنانية والتي تمثل العملة الوظيفية للمصرف.

تبعًا  ترتيب تقريبي  المالي بموجب  الوضع  بيان  تبويبها في  الموجودات والمطلوبات حسب طبيعة كل منها وجرى  الحسابات في  لقد جرى تصنيف 
النسبية. لسيولتها 

إن السياسات المحاسبية األساسية هي مدرجة أدناه:

٣. السياسات المحاسبية الهامة

أسس اإلعداد

"التقارير   ٢٩ الدولي  المحاسبة  معيار  يحدد  ال 
التضخم  ذات  اإلقتصـــــــــــادات  في  المالية 
التضخــــــــم  لتعريف  مطلـــــــق  المــــــرتفع"معدل 
اإلقتصادية  البيئة  خصائص  يوفر  لكنه  المرتفع، 
المرتفع  التضخم  إلى  يشــــــــــــــير  الذي  للبلد 
عرض  إعادة  فيه  تصبح  متى  بتحديد  ويسمح 
البيئة  خصائص  تشمل  ضرورية.  المالية  البيانات 
تضخم  وجود  إلى  تشير  التي  للبلد  االقتصادية 

يلي: ما  شديد 

ســــــــــــــــــــنوات  لثالث  التراكمي  التضخم  •  معدل 
١٠٠٪؛ يزيد عن  أو  يقارب 

بأصول  بثروتهم  االحتفاظ  الناس  عامة  •  يفضل 
غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبًيا. يتم 
استثمار مبالغ العملة المحلية المستلمة حاالً 

للحفاظ على القوة الشرائية؛

النقدية  المبالغ  إلى  الناس  عامة  تهتم  •  ال 
أجنبية  بعملة  بل  المحلية  بالعملة  المحددة 
األسعار  تحدد  ان  ويمكن  نســــــــبًيا.  مســـــــتقرة 

العملة؛ بتلك 

على  والمشتريات  المبيعات  تسديد  •  يتم 
الخسارة  الحساب  في  تأخذ  بأسعار  الحساب 
المتوقعة للقوة الشرائية خالل المدة االئتمان، 

و قصيرة؛  الفترة  كانت  لو  حتى 

واألسعار  واألجور  الفائدة  معدالت  ربط  •  يتم 
أسعار.  بمؤشر 

خالل السنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠، 
تسارع  لبنان  في  اإلقتصادية  البيئة  شهدت 
مؤشرات التضخم، ومعدل تضخم تراكمي لمدة 
في  كبير  وإنخفاض   ،٪١٠٠ تجاوز  سنوات  ثالث 
قيمة الليرة اللبنانية.  تشير األحكام المستخدمة 
إلعتبار  لبنان  في  كافية  خصائص  هناك  بأن 
إقتصاده ذات تضخمًا مرتفعًا إعتبارًا من ٣١ كانون 

.٢٠٢٠ األول 

المحاسبة  معيار  في  األساسية  المبادئ  إن 
للمنشأة  المالية  البيانات  أن  هي   ٢٩ الدولي 
تضخم  ذات  إقتصاد  بعملة  تقارير  تقدم  التي 
القياس  وحدة  حيث  من  ُتدرج  أن  يجب  مرتفع، 
إعادة  يجب  المالي.  الوضع  بيان  بتاريخ  الجارية 

تبيان األرقام المقارنة للفترة )الفترات( السابقة 
يتم  الحالية.  القياس  وحدة  نفس  بإستخدام 
مؤشر  تطبيق  خالل  من  العرض  إعادة  إجراء 

عام.  أسعار 

المحاسبي  المعيار  مبادئ  المصرف  يطبق  لم 
الدولي رقم 29 في إعداد هذه البيانات المالية 
إلعتبارات مختلفة من بينها، اإلختالف الكبير في 
مقارنة  الموازية  األسواق  في  الصرف  أسعار 
اإلجماع  الى  الحاجة  الرسمي؛  الصرف  بسعر 
عبر  موحد  عام  أسعار  مؤشر  إستخدام  على 
اللبنانية؛  بالليرة  تقاريرها  تقدم  التي  المنشآت 
وعدم توفر آراء للجهات المختصة بما في ذلك 

الضريبية.  السلطات 

التضخم المرتفع في لبنان

أ. العمالت األجنبية

إعداد  عملة  غير  بعمالت  المجراة  العمليات  إن 
تسجيلها  يتم  أجنبية(  )عمالت  المالية  التقارير 
بتواريخ  الســـــــــــائدة  القطع  أسعار  أساس  على 
العمليات. بتاريخ كل بيان وضع مالي يتم إعادة 
على  األجنبية  بالعمالت  المالية  البنود  تحويل 
بتاريخ  السائدة  الرسمية  القطع  أسعار  أساس 
المالية  غير  البنود  إن  المالي.  الوضع  بيان 

أساس  على  المســـــــــــــجلة  األجنبيـة  بالعمالت 
أســـــــــــــاس  على  تحويلها  يعاد  العادلة  القيمة 
أسعار القطع الرســـــــــــــمية السائدة في التاريخ 
البنود  إن  العادلة.  القيمة  تحديد  الذي تم فيه 
أساس  على  تقييمها  جرى  التي  المالية  غير 
التاريخية بعملة أجنبية ال يعاد تحويلها. الكلفة 

والخسائر  األرباح  في  القطع  فروقات  تقيد 
بإســــــــــتثناء  فيها،  نشـــــــــــــــأت  التي  الفترة  في 
المنفذة  العمليـــــــــات  على  القطع  فروقــــــــــات 
أجنبية  بعمالت  محددة  لمخاطر  التحّوط  بقصد 
اآلخر. الشامل  الدخل  في  تسجيلها  يتم  التي 
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في  المالية  والمطلوبات  بالموجودات  ُيعترف 
بيان الوضع المالي للمصرف عندما يصبح المصرف 

طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة.
ُتقاس الموجودات والمطلوبات المالية المعترف 
تكاليف  ُتضاف  كما  العادلة.  بالقيمة  مبدئيًا  بها 
إصدار  أو  بإقتناء  مباشرة  المتعلقة  المعامالت 
الموجودات المالية والمطلوبات المالية )بخالف 
الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( إلى القيمة 
المطلوبات  أو  المالية  للموجودات  العادلة 
عند  اإلقتضاء،  حسب  منها،  تطرح  أو  المالية، 
المعاملة  تكاليف  ُتثبت  كما   . األولي  اإلعتراف 
أو  مالية  موجودات  بإقتناء  مباشرة  المتعلقة 
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

الخسارة. أو  الربح  في  مباشرة  الخسائر  أو 

القيمة  عن  يختلف  المعاملة  سعر  كان  إذا 
المصرف  فإن  األولي،  اإلعتراف  عند  العادلة 
التالي: النحو  على  محاسبيًا  الفرق  هذا  يعالج 

•  إذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في 
متماثلة  مطلوبات  أو  لموجودات  نشط  سوق 
فقط  يستخدم  تقييم  أسلوب  على  بناًء  أو 
فإنه  مالحظتها،  يمكن  أسواق  من  بيانات 
عند  الخسارة  أو  الربح  في  بالفرق  ُيعترف 
اإلعتراف األولي )أي ربح أو خسارة منذ اليوم 

األول(؛

القيمة  ُتعدل  األخرى،  الحاالت  جميع  •  في 
العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة )أي أنه 
سيتم تأجيل ربح أو خسارة منذ اليوم األول من 
خالل تضمينه / تضمينها في القيمة الدفترية 

اإللتزام(. أو  لألصل  األولية 

أو  الربح  تسجيل  يتم  األولي،  اإلعتراف  بعد 
على  الخسارة  أو  الربح  إلى  المؤجلة  الخسارة 
ينشأ  الذي  الحد  إلى  فقط  منطقي،  أساس 
فيه عن تغيير في عامل )بما في ذلك الوقت( 
يأخذه المشاركون في السوق بعين اإلعتبار عند 

اإللتزام. أو  األصل  تسعير 
 

ُتثبت جميع الموجودات المالية ويعترف بها في 
تاريخ المتاجرة حيث يكون شراء أو بيع أحد األصول 
المالية بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم األصل 
المالي ضمن اإلطار الزمني المحدد من السوق 
المعني، ويقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة 
إلى تكاليف المعاملة، بإستثناء تلك الموجودات 
المالية المصنفة على أساس القيمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر )FVTPL(. كما ُتثبت تكاليف 
موجودات  بإقتناء  مباشرة  المتعلقة  المعامالت 
مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة.

يجب قياس جميع الموجودات المالية المعترف 
الدولي  المعيار  نطاق  ضمن  تقع  والتي  بها 
إلعداد التقارير المالية ٩ الحًقا بالكلفة المطفأة 
أعمال  نموذج  أساس  على  العادلة  القيمة  أو 
وخصائص  المالية  األصول  إلدارة  المنشأة 
للموجودات  التعاقدية  النقدية  التدفقات 

التحديد: وجه  وعلى  المالية. 

المحتفظ بها في نموذج  الدين  أدوات  •  تقاس 
النقدية  التدفقات  تحصيل  هدفها  أعمال 
التعاقدية، والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية 
هي فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة 
الحقًا   ،)SPPI( القائم  األصلي  المبلغ  على 

المطفأة؛ بالتكلفة 

المحتفظ بها في نموذج  الدين  أدوات  •  تقاس 
النقدية  التدفقات  تحصيل  هدفها  أعمال 
لها  والتي  الدين،  أدوات  وبيع  التعاقدية 
مدفوعات  هي  تعاقدية  نقدية  تدفقات 
األصلي  المبلغ  على  والفائدة  األصلي  المبلغ 
القائم )SPPI( الحقًا بالقيمة العادلة من خالل 

و اآلخر؛  الشامل  الدخل 

•  ُتقاس جميع أدوات الدين األخرى )مثل أدوات 
العادلة  القيمة  أساس  على  تدار  التي  الدين 
األسهم  وإستثمارات  للبيع(  بها  المحتفظ  أو 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ذلك  بعد 

الخسارة.

 / اإلختيار  إجراء  للمصرف  يجوز  ذلك،  ومع 
التعيين غير القابل لإللغاء بعد اإلعتراف األولي 
بالموجودات المالية على أساس كل أصل على 

حدة:

•  يجوز للمصرف أن يختار بشكل غير قابل لإللغاء 
العادلة  القيمة  في  الالحقة  التغييرات  إدراج 
أو  للمتاجرة  بها  محتفظ  غير  أسهم  إلستثمار 
المستحوذ في  به من  إلعتبار محتمل معترف 
مجموعة األعمال التي ينطبق عليها المعيار 
IFRS(، في   ٣(  ٣ الدولي للتقارير المالية رقم 

اآلخر؛  الشامل  الدخل 

قابلة  غير  دين  أداة  تعيين  للمصرف  •  يجوز 
لإللغاء تتوافق مع الكلفة المطفأة أو معايير 
اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  القيمة 
العادلة  بالقيمة  قياسها  تم  كما   )FVTOCI(
إلى  ذلك  أدى  إذا  الخسارة  او  الربح  خالل  من 
إزالة عدم التطابق المحاسبي أو تقليله بشكل 

العادلة(. القيمة  بخيار  إليه  )يشار  كبير 

ب. األدوات المالية

الموجودات المالية

| ٢٠٢٠ | التقـرير الســــنوي | مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.٤٠



يعتبر تقييم نماذج العمل إلدارة األصول المالية 
يحدد  كما  المالي.  األصل  لتصنيف  أساسًيا  أمًرا 
يعكس  مستوى  على  العمل  نماذج  المصرف 
مًعا  المالية  األصول  مجموعات  إدارة  كيفية 
نموذج  يعتمد  ال  معين.  أعمال  هدف  لتحقيق 
بالمصرف على نوايا اإلدارة فيما  الخاص  العمل 
نموذج  يقّيم  وبالتالي  فردية،  بأداة  يتعلق 
على  وليس  أعلى  تجميع  مستوى  عند  العمل 

حدة. على  أداة  كل  أساس 

واحد  أعمال  نموذج  من  أكثر  المصرف  لدى 
إلدارة أدواتها المالية التي تعكس كيفية إدارة 
المصرف ألصوله المالية من أجل توليد التدفقات 
إذا  ما  المصرف  أعمال  نماذج  تحدد  النقدية. 

تحصيل  عن  تنتج  سوف  النقدية  التدفقات  كانت 
األصول  بيع  أو  التعاقدية  النقدية  التدفقات 

كليهما. أو  المالية 

بالقيمة  المقاسة  الدين  أداة  ُتستبعد  عندما 
 ،)FVTOCI( العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
المتراكمة  الخســــــــــــــــــــــارة   / الربح  تصنيف  ُيعاد 
اآلخر  الشامل  الدخل  في  سابقًا  بها  المعترف 
من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. وعلى 
في  اإلستثمار  وبخصوص  ذلك،  من  النقيض 
بالقيمة  مقاسة  أنها  على  المعينه  األسهم 
يعاد  ال  اآلخر،   الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة 
المعترف  المتراكمة  الخسارة   / الربح  تصنيف 
الحقًا  اآلخر  الشــــــــــــــامل  الدخل  في  سابقًا  بها 

الخسارة ولكن تحول ضمن حقوق  أو  الربح  إلى 
لملكية. ا

بالكلفة  الحقًا  تقاس  التي  الدين  أدوات  تخضع 
الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو  المطفأة 

للتدني. اآلخر  الشامل 

في فترة التقرير الحالية والسابقة، طبق المصرف 
الدين  أدوات  حدد  وكذلك  العادلة  القيمة  خيار 
القيمة  معايير  أو  المطفأة  بالكلفة  تفي  التي 
 )FVTOCI( العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

.)FVTPL( الخسائر  أو 

خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات 
هي:  )FVTPL( الخسائر  أو  األرباح 

•  الموجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية 
األصلي  المبلغ  مدفوعات  فقط  تكون  ال  التي 

أو/و )SPPI(؛  المبلغ األصلي  والفائدة على 

أعمال  نموذج  في  بها  المحتفظ  •  الموجودات 
بخالف اإلحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية 

أو وبيعها؛  بها  اإلحتفاظ  أو  التعاقدية 

من  العادلة  بالقيمة  المحددة  •  الموجودات 
خالل األرباح أو الخسائر بإستخدام خيار القيمة 

العادلة.

مع  العادلة،  بالقيمة  الموجودات  هذه  تقاس 
إعادة  عن  ناتجة  خسائر  أو  أرباح  بأية  اإلعتراف 

الخسارة. أو  الربح  في  القياس 

بموجبه  تحتفظ  الذي  األعمال  نموذج  تغير  إذا 
تصنيف  يعاد  فإنه  مالية،  بموجودات  المصرف 
متطلبات  تسري  المتأثرة.  المالية  الموجودات 

الجديدة  بالفئة  المتعلقة  والقياس  التصنيف 
بأثر مستقبلي إعتبارًا من اليوم األول من فترة 
نموذج  التغيير في  تعقب  التي  األولى  التقرير 

األصول  تصنيف  إعادة  عنه  ينتج  والذي  األعمال 
المصرف.  المالية 

 

اإلئتمانية  الخسائر  مخصصات  المصرف  يستدرك 
التي  التالية  المالية  األدوات  على  المتوقعة 
او  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  تقاس  لم 

الخسائر:
• القروض والسلف للبنوك.

• قروض ودفعات مقدمة للعمالء.
• أوراق استثمار الديون .

• مستحقات اإليجار.
• إلتزامات القروض الصادرة . 

•عقود الضمان المالي الصادرة.

في  القيمة  تدني  خســـــــــــــــــــــــــارة  إثبات  يتم  ال 
األسهم. إســتثمارات 

أو  المشتراة  المالية  الموجودات  بإســــــــــتثناء 
الناشئة ذات التدني االئتماني )POCI( )التي يتم 
إعتبارها بشكل منفصل أدناه(، يجب قياس خسائر 
خسارة  مخصص  خالل  من  المتوقعة  اإلئتمان 

مساوي: بمبلغ 

شهرًا،   ١٢ لمدة  متوقعة  إئتمانية  •  خســـــــــــارة 
الحياة  مدى  متوقعة  إئتمانية  خسارة  أي 
على  اإلفتراضية  األحداث  تلك  عن  الناتجة 
في  تحقيقها  يمكن  التي  المالية  األدوات 
)يشار  اإلبالغ،  تاريخ  بعد  شـــــــــــــــــهًرا   ١٢ غضون 

أو ١(؛  المرحلة  في  إليها 

أي  الحياة،  لمدى  متوقعة  إئتمانية  •  خسارة 
التي  الحياة  لمدى  متوقعة  إئتمانية  خسارة 
المحتملة  اإلفتراضية  األحداث  جميع  عن  تنتج 
إليها  )المشار  المالية  األداة  عمر  مدى  على 

.)٣ والمرحلة   ٢ المرحلة  في 

اإلئتمانية  للخسارة  خسارة  مؤونة  تكوين  يجب 
إذا  المالية  لألداة  الحياة  المتوقعة على مدى 
المالية  األداة  تلك  على  اإلئتمان  مخاطر  زادت 
وبخصوص  األولي.  اإلعتراف  منذ  كبير  بشكل 
الخسارة  تقاس  األخرى،  المالية  األدوات  جميع 
الخسارة  يعادل  بمبلغ  المتوقعة  اإلئتمانية 

شهًرا.   ١٢ لمدة  المتوقعة   اإلئتمانية 

إن الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح 
اإلئتمان،  لخســـــــــائر  الحالية  للقيمة  باإلحتمالية 
وتقـــــــــاس على أنها القيمة الحالية للفرق بين 
بموجب  للمصرف  المستحقة  النقدية  التدفقات 
العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع المصرف 
تلقيها والتي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات 
لسعر  وفقًا  مخصومة  مستقبلية،  اقتصادية 

لألصل. الفعلية  الفائدة 

•  بخصوص إلتزامات القروض غير المسحوبة، فإن 
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة هي الفرق بين 
التعاقدية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة 
المستحقة للمصرف  إذا قام المقترض بسحب 
يتوقع  التي  النقدية  والتدفقات  القرض 
المصرف تلقيها في حالة السحب من القرض؛ 

و

 ج. أدوات الدين بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

إعادة التصنيف

تدني قيمة الموجودات المالية
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الخسارة  المالي، فإن  الضمان  •  بخصوص عقود 
بين  الفرق  هي  المتوقعة  اإلئتمانية 
أداة  حامل  لتسديد  المتوقعة  المدفوعات 
يتوقع  مبالغ  أي  ناقًصا  المضمونة  الدين 
المصرف إستالمها من المالك أو المدين أو أي 

آخر. طرف 

المتوقعة  اإلئتمانية  الخسارة  المصرف  يقيس   
جماعي  أساس  على  أو  فردي،  أساس  على 
لمحافظ القروض التي تتقاسم خصائص مخاطر 
الخسارة  بدل  قياس  ويستند  مماثلة.  اقتصادية 
إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة 
األصلي  الفعال  الفائدة  سعر  بإستخدام  لألصل 

على  ُيقاس  كان  إذا  عما  النظر  بصرف  لألصل، 
جماعي. أساس  على  أو  فردي  أساس 

المالية  الموجودات  في  "التدني"  يحصل 
ضار  تأثير  له  أكثر  أو  حدث  وقوع  عند  إئتمانيًا 
المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  على 
الموجودات  إلى  ويشار  المالية.  للموجودات 
كموجودات  اإلئتماني  التدني  ذات  المالية 
٣. تشمل األدلة على التدني االئتماني  المرحلة 
التالية: األحداث  حول  مالحظتها  يمكن  بيانات 

• صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ أو

•  خرق للعقد مثل الحدث اإلفتراضي أو المتأخر؛ 
أو

ألسباب  المقترض،  بمنح  المصرف  •  قيام 
إقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية 

أو تنازالً؛  للمقترض، 

بسبب  المالية  لألوراق  نشط  سوق  •  إختفاء 
أو المالية؛  الصعوبات 

كبيرًا  تخفيضًا  مخفض  بسعر  مالي  أصل  •  شراء 
المتكبدة. االئتمان  خسائر  يعكس 

حدث  تحديد  تعذر  حال  وفي  المصرف  يقوم 
التأثير  يتسبب  قد  ذلك،  من  وبدالً  منفرد، 
المشترك لعدة أحداث في تحول األصول المالية 
متدنية.  إئتمانية  قيمة  ذات  موجودات  إلى 
يقوم المصرف بتقييم ما إذا کان قد حصل تدني 
الموجودات  تمثل  التي  الدين  ألدوات  إئتماني 
القيمة  أو  المطفأة  بالكلفة  المقاسه  المالية 
 )FVTOCI( العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تقرير. كل  تاريخ  في 

في  إئتماني  تدني  هناك  کان  إذا  ما  لتقييم 
أدوات الدين السيادية والعائدة للشركات، يعتبر 
المصرف عوامل مثل عائدات السندات والتصنيف 
اإلئتماني وقدرة المقترض علی زيادة التمويل.

غاية  في  أمرًا  السداد  عن  التخلف  تعريف  ُيعتبر 
األهمية عند تحديد الخسارة اإلئتمانية المتوقعة. 
السداد في قياس  التخلف عن  يستخدم تعريف 
قيمة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة  وفي تحديد 
ما إذا كان مخصص الخسارة يستند إلى الخسارة 
لمدى  أو  شهرًا   ١٢ لمدة  المتوقعة  اإلئتمانية 
مكونات  أحد  هو  السداد  عن  التخلف  ألن  الحياة، 
)Probability of Default(؛  التعثر  احتمال  نسبة 
الخسائر  قياس  من  كل  على  تؤثــــــــــــر  التي 
اإلئتمانية المتوقعة وتحديد الزيادة الكبيرة في 

االئتمان. مخاطر 

عن  تخلف  حدث  بمثابة  يلي  ما  المصرف  يعتبر 
السداد:

 ٩٠ من  ألكثر  الســـــــــــــــــداد  عن  المقترض  •  تخلف 
إلى  مهم  إئتماني  إلتزام  أي  بخصوص  يوًما 

أو المصرف؛ 

إلتزاماته  المقترض  يدفع  أن  المحتمل  غير  •  من 
بالكامل. للمصرف  اإلئتمانية 

بشكل  الســـــــــــــــداد  عن  التخلف  تعريف  ُيصمم 
ألنواع  المختلفة  الخصائص  ليعكس  مناســـــــــــب 
على  السحوبات  وتعتبر  األصول.  من  مختلفة 
بمجرد  الدفع  مستحقة  إئتمانية  تسهيالت 
بحد  إعالمه  تم  أو  محدًدا  حًدا  العميل  إنتهاك 

المسدد. غير  الحالي  المبلغ  من  أصغر 

عند تقييم ما إذا كان من غير المحتمل أن يدفع 
في  المصرف  يأخذ  اإلئتماني،  إلتزامه  المقترض 
وتعتمد  والكمية.  النوعية  المؤشرات  الحسبان 
التي تقيم على نوع األصل، وعلى  المعلومات 
فإن  المؤسسي،  اإلقراض  في  المثال  سبيل 
المؤشر النوعي المستخدم هو خرق العهود، 
إن  بالتجزئة.  لإلقراض  مناسب  غير  أمر  وهو 
السداد  في  التأخر  مثل  الكمية،  المؤشرات 
ذاته،  المقابل  للطرف  آخر  إلتزام  سداد  وعدم 
كما  التحليل.  هذا  في  رئيسية  مدخالت  هي 
متنوعة  معلومات  مصادر  المصرف  يستخدم 
داخلًيا  ُتَطور  والتي  السداد  عن  التخلف  لتقييم 

خارجية.  مصادر  من  عليها  الحصول  يتم  أو 

المالية  الموجودات  جميع  المصرف  يراقب 
الضمان  وعقود  الصادرة  القروض  وإلتزامات 
القيمة  إنخفاض  لمتطلبات  تخضع  التي  المالي 

لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر 
اإلئتمان منذ اإلعتراف األولي. إذا كانت هناك زيادة 
يقيس  المصرف  اإلئتمان، فإن  كبيرة في مخاطر 

مخصصات الخسارة على أساس الخسارة اإلئتمانية 
شهرًا.  ١٢ من  بدالً  الحياة  مدى  المتوقعة 

ً
الموجودات المالية المتدنية إئتمانيا

التخلف عن السداد

الزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان
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عند  المالية  الموجودات  في  التعديل  يحدث 
التي  التعاقدية  الشروط  على  التفاوض  إعادة 
المالية  للموجودات  النقدية  التدفقات  تحكم 
األولي  اإلعتراف  بين  أخرى  بطريقة  ُتعدل  أو 
التعديل  يؤثر  المالي.  األصل  وإســـــــــــــــــتحقاق 
النقدية  التدفقــــــــات  توقيت  أو   / و  مبلغ  على 
تاريخ  في  أو  الفور  على  سواء  التعاقدية 
أو  إدخال  سيشكل  لذلك،  باإلضافة  مستقبلي. 
تعديل المواثيق القائمة لقرض قائم تعديالً حتى 
إذا لم تؤثر هذه المواثيق الجديدة أو المعدلة 
النقدية على الفور ولكنها  التدفقات  بعد على 
على  إعتمادًا  النقدية  التدفقات  على  تؤثر  قد 
ما إذا كان الميثاق مستوفيًا أم ال  )على سبيل 
الذي  الفائدة  معدل  زيادة  في  التغيير  المثال 

المواثيق(. خرق  يتم  عندما  ينشأ 

المصرف  يقيم  المالية،  الموجودات  تعديل  عند 
إلغاء  إلى  يؤدي  التعديل  هذا  كان  إذا  ما 
يؤدي  المصرف،  لســـــــــــياسة  ووفقًا  اإلعتراف. 
عنه  ينتج  عندما  اإلعتراف  عدم  إلى  التعديل 

الشروط.  في  كبير  إختالف 

فقط  المالي  باألصل  اإلعتراف  المصرف  يلغي 
التعاقدية  الحقوق  صالحية  تنتهي  عندما 

إنتهاء  ذلك  في  )بما  لألصل  النقدية  للتدفقات 
الصالحية الناتجة عن التعديل مع شروط مختلفة 
المالي  األصل  يحول  عندما  أو  كبير(،  حد  إلى 
كيان  إلى  األصل  ملكية  ومزايا  مخاطر  وكافة 
بكافة  تحتفظ  أو  المصرف  يحول  لم  إذا  آخر. 
مخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري واستمرت 
فإن  المحولة،  الموجودات  على  السيطرة  في 
في  بها  المحتفظ  بحصتها  يعترف  المصرف 
األصل واإللتزام المرتبط بالمبالغ التي قد يضطر 
لدفعها. إذا احتفظ المصرف بكافة مخاطر ومزايا 
المصرف  فإن  المحول،  المالي  األصل  ملكية 
أيًضا  ويقر  المالي  باألصل  اإلعتراف  في  يستمر 

المستلمة. للعائدات  مضمون  بإقتراض 

عند إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية بالكامل، 
الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  ُيعترف  فإنه 
المســــــــــــتلم  اإلعتبار  ومجموع  للموجودات 
المتراكمة   الخســـــــــــــــــائر   / واألرباح   والمدين 
اآلخر  الشامل  الدخل  في  إثباتها  تم  التي 
أو  الربح  في  الملكية  حقوق  في  وتراكمت 
األسهم  في  اإلستثمار  بإستثناء  الخسارة، 
الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المحددة 
األرباح  تصنف  ال  حيث   ،)FVTOCI( اآلخر  الشامل 
في  سابًقا  بها  المعترف  المتراكمة  الخســــائر   /

الخسارة. أو  الربح  إلى  اآلخر  الشامل  الدخل 
 عند إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية بخالف 
يحتفظ  عندما  المثال  سبيل  )على  بالكامل 
الموجودات  إعادة شراء جزء من  المصرف بخيار 
المحولة(، فإن المصرف يخصص القيمة الدفترية 
بين  المـــــــــــــــــــالية  للموجودات  الســـــــــــــــــابقة 
مستمر  كتحسين  يدرجه  يزال  ما  الذي  الجزء 
أساس  على  به  يعترف  يعد  لم  الذي  والجزء 
تاريخ  في  األجزاء  لتلك  النسبية  العادلة  القيم 
الدفترية  القيمة  الفرق بين  إثبات  التحويل. يتم 
به  معترف  يعد  لم  الذي  للجزء  المخصصة 
الذي لم يعد  للجزء  المستلم  اإلعتبار  ومجموع 
ُخصصت  تراكمية  خسائر   / أرباح  وأي  به  معترف 
في  اآلخر  الشامل  الدخل  في  بها  واعترف  له 
الخسائر   / األرباح  توزيع  يتم  الخسارة.  أو  الربح 
الشامل  الدخل  في  بها  اعترف  التي  المتراكمة 
والجزء  به  يعترف  يزال  ما  الذي  الجزء  بين  اآلخر 
القيم  أساس  على  به  ُيعترف  يعد  لم  الذي 
العادلة النسبية لتلك األجزاء. ال ينطبق هذا على 
كمقاسة  المحددة  األسهم  في  االستثمارات 
اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
حيث ال يعاد تصنيف األرباح / الخسائر المتراكمة 
اآلخر  الشامل  الدخل  في  سابًقا  بها  المعترف 

الخسارة. أو  الربح  إلى 

ال  عندما  الدين  وأوراق  القروض  شطب  يتم 
يكون لدى المصرف توقعات معقولة إلسترداد 
في  أو  مجملها  في  )إما  المالية  الموجودات 
جزء منها(. هذه هي الحالة عندما يقرر المصرف 

مصادر  أو  أصول  المقترض  لدى  يوجد  ال  بأنه 
لسداد  كافية  نقدية  تدفقات  تولد  قد  دخل 
حدث  الشطب  يمثل  للشطب.  الخاضعة  المبالغ 
أنشطة  تطبيق  للمصرف  ويجوز  اإلعتراف،  إلغاء 

المشطوبة  المالية  الموجودات  على  اإلنفاذ 
المستحقة  المدينة  الذمم  إسترداد  لمحاولة 
الخسائر  او  األرباح  بيان  في  اثباتها  يتم  والتي 

إستردادها. عند 

يتم عرض مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
في بيان الوضع المالي كما يلي:

بالكلفة  المقاسة  المالية  •  للموجودات 
الدفترية  القيمة  من  كإستقطاع  المطفأة: 

لألصول؛ اإلجمالية 

•  ألدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من 
يتم  ال   )FVTOCI( اآلخر:  الشامل  الدخل  خالل 
المالي  الوضع  بيان  إثبات مخصص خسارة في 
حيث أن القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة. 

الخسارة كجزء  يتم تضمين مخصص  ومع ذلك، 
المتراكم  التغير  في  التقييم  إعادة  مبلغ  من 
أوراق  في  إلستثمارات  العادلة  القيمة  في 

مالية؛

المالي:  الضمان  وعقود  القروض  •  إلتزامات 
و كمخصص؛ 

مكون  على  المالية  األداة  تشتمل  •  عندما 
للمصرف   يمكن  وال  مسحوب،  وغير  مسحوب 

على  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسارة  تحديد 
تلك  عن  منفصل  بشكل  القرض  إلتزام  مكون 
يقدم  المصرف  فإن  المسحوب:  المكون  على 
ُيعرض  المكونين.  لكال  مجمع  خسارة  مخصص 
الدفترية  القيمة  من  كخصم  المجمع  المبلغ 
اإلجمالية للمكون المسحوب. ُتعرض أي زيادة 
اإلجمالي  المبلغ  عن  الخسارة  مخصص  في 

كمخصص. المسحوب  للمكون 

تعديل واستبعاد الموجودات المالية

الشطب

عرض مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في بيان الموضع المالي
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الصادرة  الملكية  وحقوق  الدين  أدوات  تصنف 
وفقًا  ملكية  كحقوق  أو  مالية  كمطلوبات  إما 

التعاقدي. الترتيب  لمضمون 

تعاقدي  التزام  هي  المالية  المطلوبات  إن 
لتبادل  أو  آخر  مالي  أصل  أو  نقد  بتســــــــــــــــليم 

موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر 
أو  للمصرف   تكون غير مواتية  وفق شروط قد 
عقد  سيتم تسويته أو ربما يتم تسويته بأدوات 
حقوق الملكية الخاصة بالمصرف وهو عقد من 
غير المشتقات حيث يكون المصرف ملزم أو قد 
يكون ملزم بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق 

على  المشتقات  عقد  أو  به،  الخاصة  الملكية 
يمكن  أو  سيتم  التي  الخاصة  الملكية  حقوق 
)أو  النقد  تبادل مبلغ محدد من  تسويتها بخالف 
حقوق  أدوات  من  محدد  لعدد  آخر(  مالي  أصل 

بالمصرف. الخاصة  الملكية 

وتظهر  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تقاص 
الصافية فقط  بالقيمة  المالي  الوضع  بيان  في 

أو  ذلك  لعمل  قانوني  حق  هناك  يكون  عندما 
عندما ينوي المصرف إما القيام بالتسوية على 

أساس صافي القيمة وإما أن يحقق الموجودات 
متزامن. بشكل  المطلوبات  ويسدد 

 د. المطلوبات المالية وحقوق الملكية

ه. تقاص الموجودات والمطلوبات المالية

أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها. ُيعترف بأدوات حقوق الملكية الصادرة عن 
المصرف وفقًا للعوائد المستلمة، بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.

ُتصنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو "المطلوبات المالية األخرى".

العادلة  بالقيمة  المالية  المطلوبات  ُتصنف 
تكون  عندما  الخســـــــــــــــــائر  أو  األرباح  خالل  من 
 )٢( أو  للمتاجرة  بها  محتفظ  المالية  المطلوبات 
تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
إذا  للمتاجرة  به  المالي كمحتفظ  اإللتزام  يصنف 

كان:

شرائه  إعادة  لغرض  أساسي  بشكل  تكبده  •  تم 
أو ؛  القريب  المدى  على 

من  جزءًا  هذا  يعد  األولي،  اإلعتراف  •  عند 
التي  المحددة  المالية  األدوات  محفظـــــــــــــــــة 
يديرها المصرف ولديه نمط فعلي حديث لجني 

أو القصير؛  المدى  على  األرباح 

•  هو مشتق غير محدد وفعال كأداة تحوط.
االلتزام  بخالف  المالي  اإللتزام  تحديد  يمكن 

اإلعتبار  أو  المتاجرة  لغرض  به  المحتفظ  المالي 
كجزء  مشتري  يدفعه  أن  يمكن  الذي  المحتمل 
من دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل الربح 
إذا: األولي  االعتراف  عند   )FVTPL( الخسارة  أو 

•  كان هذا التعيين يلغي أو يقلل بشكل كبير من 
عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ 

خالفًا لذلك؛ أو

جزءًا من مجموعة  ُيشكل  المالي  اإللتزام  •  كان 
موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو كليهما، 
والتي تدار ويقييم أدائها على أساس القيمة 
المخاطر  إدارة  إلستراتيجية  وفًقا  العادلة، 
وكانت  للمصرف،  الموثق  اإلســـــــــــــــتثمار  أو 
المصرف  بتشكيل  المتعلقـــة  المعلومــــــــــــــات 

أو األساس؛  هذا  على  داخليا  مقدمة 

من  جزًءا  يشكل  المالي  اإللتزام  كان  •  إذا 
من  أكثر  أو  واحد  مشتق  على  يحتوي  عقد 
للتقارير  الدولي  المعيار  ويسمح   ، المشتقات 
المالية )٩( بعقد هجين بالكامل )المركب( ليتم 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  تحديده 

 .)FVTPL( الخسارة 
 

أدوات حقوق الملكية

المطلوبات المالية

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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يمكن  الذي  السعر  هي  العادلة  القيمـة  إن 
لتحويل  دفعه  أو  األصل  بيع  من  عليه  الحصول 
إلتزام بموجب عملية منظمة بين متشاركين في 

القياس. تاريخ  في  السوق 

معين  وإلتزام  ألصل  العادلة  القيمة  قياس  يتم 
والتي  اإللتزام  أو  األصل  خصائص  إلى  إستنادًا 
في  بأخذها  السوق  في  المتشـــــــاركين  يقوم 
اإلعتبار عند عملية تسعير األصل أو اإللتزام في 

القياس. تاريخ 

المالية  غير  لألصول  العادلة  القيمة  قياس  يتم 
السوق  اإلعتبار قدرة متشارك في  بعين  باألخذ 
على إنتاج منافع إقتصادية من خالل التوظيفات 
الفضلى لألصل أو من خالل بيعه لمتشـــــــــــارك آخر 
بتوظيفات فضلى  الذي قد يقوم  السوق  في 

لألصل.
لتقييم  السوق  أسعار  بإعتماد  المصرف  يقوم 

أدواته المالية المتداولة في سوق مالي نشط. 
المصرف  يقوم  نشطًا  األداة  سوق  يكن  لم  إذا 
بإعتماد تقنيات لقيــــــــــــــاس القيمة العادلة تأخذ 
لمعلومات  األقصى  اإلستعمال  اإلعتبار  في 

. ينطبق  حيث  السوق  في  منظورة 

 IFRS  13 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  حدد 
العادلة: للقيمة  الهرمي  التسلسل  مستويات 

المستوى ١
األسواق  في  المعدلة(  )غير  المعلنة  األسعار 
التي  المتطابقة  اإللتزامات  أو  لألصول  النشطة 
يمكن للمنشأة الوصول اليها في تاريخ القياس؛  

المستوى ٢ 
في  المتضمنة  المعلنة  األسعار  عدا  المدخالت 
المستوى األول والتي تعتبر ملحوظة لالصل او 

التزام اما بشكل مباشر او غير مباشر؛

المستوى ٣ 
المدخالت غير الملحوظة لألصل أو اإللتزام.

بالقيمة  مبدئيًا  المالية  المشتقات  إثبات  يتم 
ويعاد  المشتقات  عقد  إبرام  تاريخ  في  العادلة 
تاريخ  في  العادلة  قيمتها  إلى  الحقًا  قياسها 
إثبات األرباح / الخسائر  كل بيان وضع مالي. يتم 
الربح أو الخسارة على الفور ما لم  الناتجة في 
تحدد المشتقة وتكون فعالة كأداة تحوط، وفي 
هذه الحالة يعتمد توقيت االعتراف في الربح أو 

التحوط.  عالقة  طبيعة  على  الخسارة 
 

عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من المصدر 
عن  حامله  لتعويض  محددة  دفعات  يسدد  أن 
المدين  إخفاق  بسبب  تكبدها  التي  الخسارة 
المحدد في سداد المدفوعات عند إستحقاقها 

الدين. أداة  لشروط  وفقا 

من  الصادرة  المالية  الضمـــــــــــانات  عقود  تقاس 
العــــــــــادلة  بالقيمة  كيان يعود للمصرف  مبدئيًا 
العادلة  بالقيمة  لها، وفي حالة عدم تحديدها 

من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تنتج عن تحويل 
أصل مالي، يتم قياسها الحقًا:

للمعيار  وفقًا  المحدد  الخسارة  مخصص  •  بمبلغ 
)٩(؛ و المالية رقم  التقارير  الدولي إلعداد 

منه،  مطروحًا  مبدئًيا،  به  المعترف  •  المبلغ 
عندما يكون ذلك مناسبًا ، مبلغ الربح المتراكم 

اإليرادات  تحصيل  لسياسات  وفقًا  به  المعترف 
أكبر. أيهما  للمصرف، 

مالي  ضمـــــــــــان  عقود  أي  المصرف  يحدد  لم 
والخســــــــــــائر  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 

.)FVTPL(

أساس  على  والمعدات،  الممتلكات  تظهر 
اإلســــــــــــــــــتهالكات  تنـزيل  بعد  التاريخية،  الكلفة 
وجدت. ان  القيمة،  تدني  وخسارة  المتراكمة 

المادية  الثابتة  األصول  إستهالك  إحتساب  يتم 

األراضي  بإستثناء  الموجودات،  تكلفة  الطفاء 
رأسمالية،  نفقـات  حساب  على  والدفعات 
بإستعمال طريقة القسط الثابت على مدى مدة 

يلي: كما  المعنية  لألصول  المقدرة  الخدمة 

الدفترية للموجودات ويتم  البيع والقيمة  بالفرق بين عائدات  الثابتة يتم تحديدها  أو تقاعد اي من األصول  الناتجة عن إستبعاد  إن األرباح والخسائر 
الخسائر. أو  األرباح  تسجيلها ضمن 

و. القيمة العادلة

ز. عقود الضمان المالي

ح. ممتلكات ومعدات

في  المتضمنة  المشتقات  مع  التعامل  يتم 
المتضمنة  العقود  أو  واألخرى  المالية  األدوات 
كمشتقات  المتضمنة  المشتقات  ذات  األخرى 
وخصائصها  مخاطرها  تكون  ال  عندما  منفصلة 

المضيفة: العقود  بمخاطر  مرتبطة بشكل وثيق 

•  ال تقاس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة 

المعيار  نطاق  ضمن  األصول  ضمن  من  •  ليست 
.٩ رقم  المالية  للتقارير  الدولي 

المشتقات المتضمنة

سنوات

50

12.5

12.5

5

4

16.5

عقارات وأبنية

أثاث ومفروشات

معدات مكتبية

أجهزة كمبيوتر 

آليات نقل 

تحسينات األبنية
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المتمثلة  المادية  غير  الموجودات  إطفاء  يتم 
سنوات   ٥ فترة  مدى  على  معلوماتية  ببرامج 
قيمتها. في  التدني  الختبار  تخضع  وهي 

على  الحقًا  تكبدها  يتم  التي  النفقات  إن 
كانت  إذا  فقط  رسملتها  يتم  البرامج  موجودات 
لتلك  المستقبلية  اإلقتصادية  الفوائد  من  تزيد 

النفقات  كل  قيد  ويتم  بالتحديد.  الموجودات 
تكبدها. عند  كأعباء  األخرى 

على  لضمانات  تنفيذًا  عقارات  تملك  جرى  لقد 
بالكلفة  قـروض وتسليفات. تظهر هذه األصول 
مثل  تملك  إن  متراكمة.  تدني  خسائر  أي  ناقص 
السلطات  قبل  من  منّظم  هو  األصول  هذه 

هذه  تصفية  توجب  التي  المحلية  المصرفية 
التملك.  تاريخ  من  سنتين  مهلة  خالل  األصول 
األنظمة  فإن  التصفية  عن  التخلف  حال  وفي 
إحتياطي  تخصيص  توجب  المحلية  المصرفية 

خاص للتصفية يؤخذ من األرباح السنوية الصافية 
المساهمين.  حقوق  بنود  ضمن  ويظهر 

المصرف  يقوم  تقرير،  فترة  كل  نهاية  في 
وغير  المادية  ألصوله  الدفترية  القيم  بمراجعة 
مؤشر  اي  يوجد  كان  إذا  فيما  لتحديد  المادية 
في  تدني  خسارة  أصابها  قد  األصول  تلك  بإن 
تقدير  يتم  مؤشــــــــــــــــر،  هكذا  وجد  إن  قيمتها. 
القيمة اإلستردادية لألصل لتحديد مدى خسارة 

وجدت(. )إن  القيمة  تدني 

ما  األعلى  القيمة  هي  اإلستردادية  القيمة 
والقيمة  البيع  كلفة  ناقص  العادلة  القيمة  بين 
اإلستعمالية،  القيمة  تحديد  عند  اإلستعمالية. 
المستقبلية  النقدية  التدفقات  حسم  يتم 
نسبة  بإستعمال  الحالية  قيمتها  إلى  المقدرة 
السوق  تقديرات  تعكس  الضريبة  قبل  حسم 
والمخـــــــــاطر  للنقد  الزمنية  للقيمة  الحــــــــــالية 

تعديل  بشأنه  يتم  لم  الذي  لألصل  المالزمة 
المستقبلية. النقدية  التدفقات  تقديرات 

الموظفين  خدمة  نهاية  تعويضات  مؤونة  إن 
فيما  تنشأ  التي  الموجبات  أساس  على  تبنى 
رضائيًا  الموظفين  جميع  خدمات  إنهاء  جرى  لو 
المؤونة  التقرير. يتم إحتســــــــــــــــــاب هذه  بتاريخ 
اإلجتماعي  الضمان  قوانين  لمتطلبات  وفقًا 

سنوات  عدد  إلى  باإلستناد  اللبنانية  والعمل 
ألجور  الشـــــــــــــــهري  بالمعدل  مضروبًا  الخدمة 
المدفوعة  اإلشــــــــــــتراكات  ناقص  شهر   ١٢ آخر 
اإلجتمـــــــــــاعي  للضمــــــــــــان  الوطني  للصندوق 
الصندوق  من  المســــــتحقة  والفوائد  اللبناني 

اإلشتراكات. هذه  على 

ســـــــــــــــابق،  حدث  نتيجة  اذا،  المؤونات  قيد  يتم 
أو  قــــــــــــــــانوني  موجب  المصرف  على  ترتب 

إستنتاجي يمكن تقديره بشكل موثوق، وإنه من 
المحتمل إن يتوجب إجراء تدفق منافع إقتصادية 

الموجب. لتسديد  الخارج  إلى 

يتم إثبات إيرادات وأعباء الفوائد لجميع األدوات 
المالية بإستثناء تلك المصنفة على أنها محتفظ 
المحددة  أو  المقاسة  تلك  أو  للمتاجرة  بها 
الصـــــــــــــافية  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
"إيرادات  كـ  الفوائد"  إيرادات  "صـــــــافي  في 
أو  األرباح  حساب  في   " فوائد  و"أعباء  فوائد" 
الخسائر بإستخدام طريقة الفائدة الفعــــــــــــــالة. 
المالية  األدوات  على  الفوائد  ُتدرج  كما 
األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المقاســـــة 
القيمــــة  حركة  ضمن   )FVTPL( الخســـــــــــارة  أو 
أرباح على  انظر "صافي  الفترة،  العادلــــــــة خالل 
بالقيمة  للمتاجره  المالية  األدوات  محافظة 

الخسائر". أو  األرباح  خالل  من  العادلة 
 

الذي  السعر  هو   )EIR( الفعلية  الفائدة  معدل 

المستقبلية  النقدية  التدفقات  بالضبط  ُيخفض 
المتوقع  العمر  خالل  المالية  لألداة  المقدرة 
أقصر،  لفترة  اإلقتضاء،  عند  أو،  المالية  لألداة 
للموجودات  الدفترية  القيمة  صافي  إلى 
التدفقــــــات  تقدر  كما  المالية.  المطلوبات  أو 
الشروط  جميع  بمراعاة  المستقبلية  النقدية 

لألداة. التعاقدية 

جميع  الفعلية  الفائدة  سعر  إحتساب  يتضمن 
بين  المستلمة  أو  المدفوعة  والنقاط  الرسوم 
وتنسب  إضافية  تكون  والتي  العقد  أطراف 
المحددة،  اإلقــــــــــراض  ترتيبات  إلى  مباشـــــــــــــرة 
األقســــــــــــــــــاط  وجميع  المعاملة،  وتكاليف 
يتعلق  وفيما  األخرى.  الخصومات  أو  األخرى 
بالقيمــــــــــــة  المدرجــــــــــة  المالية  بالموجودات 

ُتثبت  الخســـــــــائر،  أو  األرباح  خالل  من  العادلة 
عند  الخسارة  أو  الربح  في  المعامالت  تكاليف 

األولي. اإلعتراف 

الفوائد  أعباء   / الفوائد  إيرادات  ُتحتســـــــــــــــــــــــب 
على  الفعال  الفائدة  معدل  تطبيق  خالل  من 
للموجودات  اإلجمالية  الدفترية  القيمـــــــــة 
أساس  على  )أي  إئتمانيًا  المتدنية  غير  المالية 
التسوية  قبل  المالي  لألصل  المطفأة  الكلفة 
إلى  أو  متوقعة(  إئتمانية  خسارة  مخصص  ألي 

المالية.  للمطلوبات  المطفأة  الكلفة 

ط. موجودات غير مادية

ي. أصول مأخوذة إستيفاء لدين

ك. التدني في قيمة أصول مادية وغير مادية

 ل. مؤونة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

م. المؤونات

ن. صافي إيرادات الفوائد
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التي  الرسوم  غير  رسوًما  واألعباء  والعموالت  الرسوم  إيرادات  تتضمن 
تتضمن  كما  أعاله(.  )انظر  الفعال  الفائدة  معدل  من  يتجزأ  ال  جزءًا  تشكل 
للمصرف،  الخسارة  أو  الربح  بيان  من  الجزء  هذا  في  المدرجة  الرسوم 
القرض، ورسوم عدم  المفروضة على خدمة  الرسوم  أخرى،  أمور  ضمن 
اإلستخدام المتعلقة بإلتزامات القروض عندما يكون من غير المحتمل أن 
يؤدي ذلك إلى ترتيب محدد لإلقراض ورسوم التمويل المشترك للقروض. 
إستالم  عند  بالخدمات  يتعلق  فيما  والعموالت  الرسوم  أعباء  ُتحتسب 

الخدمات.

خالل  من  العـادلة  بالقيمة  المالية  األدوات  من  الدخل  صافي  يشـــــــــــــــمل 
الربح أو الخســــــارة جميع األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة 
العادلة للموجودات الماليـــــــــــة والمطلوبــــــــــــات المالية بالقيمة العادلة 
وأرباح  الفوائد  وأعباء  إيرادات  ذلك  في  بما  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من 

الصلة. ذات  األسهم 

تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق إستالم المدفوعات.

المتوجب دفعها حاليًا والضريبة  الضريبة  الدخل مجموع  تمثل أعباء ضريبة 
المؤجلة الدفع )حيث ينطبق(. تقيد ضريبة الدخل في بيان الدخل اال اذا كانت 
تتعلق ببنود مقيـدة مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر، وفي تلك الحالة تقيد 

الضريبة أيضًا ضمن الدخل الشامل اآلخر.

الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقع دفعها على األرباح الخاضعة للضريبة 
الوضع  بيان  بتاريخ  السارية  القانونية  النســــــــــــب  بإستعمال  وذلك  للسنة 
المالي. تختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المذكورة في بيان الدخل 

بسبب البنود الغير خاضعة للضريبة أو الغير قابلة للتنزيل. 

الدفترية  القيم  بين  الفروقات  على  المتوجبة  المؤجلة  الضريبة  قيد  يتم 
الضريبية  واسسها  المالي  الوضع  بيان  في  والمطلوبات  للموجودات 
المقابلة المستعملة في إحتساب األرباح الخاضعة للضريبة، وتتم المحاسبة 
الضريبة  المالي.  الوضع  بيان  في  المطلوبات  طريقة  بإستعمال  بشأنها 
المؤقتة  الفروقات  جميع  عن  عمومًا  تقيد  المطلوبات  ضمن  المؤجلة 
عن  عمومًا  تقيد  الموجودات  ضمن  المؤجلة  والضريبة  للضريبة،  الخاضعة 
جميع الفروقات المؤقتة القابلة للتنـزيل ضمن حدود انه من المحتمل أن 
أرباح خاضعة للضريبة ستتوفر في المستقبل بحيث يمكن اإلستفادة مقابلها 

للتنـزيل. القابلة  المؤقتة  الفروقات  من 

يتضمن النقد وما يوازي النقد أرصدة ذات إستحقاقات تعاقدية أساسية 
تقل عن ثالثة أشهر وتضم: الصندوق، ودائع لدى مصرف لبنان، ودائع لدى 
المصارف والمؤسسات المالية وودائع لدى المصرف األم ومصارف مقربة.

س. صافي إيرادات الرسوم والعموالت

ع.  صافي أرباح على محفظة األوراق المالية للمتاجره بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو الخسائر

ف. توزيعات األرباح

ص. ضريبة الدخل

 ق. النقد وما يوازي النقد
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٤. المقررات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية لعدم اليقين في التقدير

القيم  بشأن  وإفتراضات  بتقديرات  وتقوم  قرارات  تتخذ  إن  األدارة  على  يتوجب   ،٣ اإليضاح  في  المذكورة  للمصرف،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عند 
الدفترية لموجودات ومطلوبات ال تتوضح بسهولة من مصادر اخرى. إن التقديرات واإلفتراضات الخاصة بها تبنى على أساس الخبرة السابقة وعوامل 

أخرى تعتبر ذات صلة. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات الخاصة بها بصورة مستمرة. يتم إجراء القيود الناتجة عن تعديل التقديرات المحاسبية في الفترة المالية التي يحصل 
فيها تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة التعديل وفترات الحقة إذا كان التعديل يؤثر على الفترة الحالية 

وفترات الحقة. 

عن  الناتجة  اليقين  عدم  حاالت  من  الرغم  على 
األحداث والظروف المفصح عنها في اإليضاح ١، 
أساس  على  البيانات  هذه  على  إعداد  تم  فقد 

مبدأ اإلستمرارية. بنظر مجلس اإلدارة والقيمين 
المالي  الوضع  يراقبون  أنهم  الحوكمة  على 
ظل  في  الممكنة  اإلجراءات  جميع  ويتخذون 

المصرف.  إستمرارية  لضمان  الظروف  هذه 
 

إجتهادات  إستخدام  المصرف  إدارة  من  يتطلب 
وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية 
الزيادة  مخاطر  وتقدير  وأوقاتها  المستقبلية 

الهامة في مخاطر اإلئتمان للموجودات المالية 
القياس  ومعلومات  بها  األولي  اإلعتراف  بعد 
المستقبلية لخسائر اإلئتمان المتوقعة. إن أهم 

قبل  من  المستخدمة  والتقديرات  السياسات 
.)٣١( رقم  اإليضاح  ضمن  مفصلة  المصرف  إدارة 

المالية  الموجودات  وقياس  تصنيف  يعتمد 
األصلي  المبلغ  مدفوعات  إختبار  نتائج  علی 
وإختبار  القائم  األصلي  المبلغ  على  والفائدة 
األعمال  نموذج  المصرف  يحدد  األعمال.  نموذج 
مجموعات  إدارة  كيفية  يعكس  مستوى  على 
أعمال  هدف  لتحقيق  معًا  المالية  الموجودات 
الذي  الحكم  التقييم  هذا  ويتضمن  معين. 
ذلك  في  بما  الصلة  ذات  األدلة  جميع  يعكس 

أدائها،  وقياس  الموجودات  أداء  تقييم  كيفية 
الموجودات  أداء  على  تؤثر  التي  والمخاطر 
الموجودات  المصرف  يراقب  إدارتها.  وكيفية 
القيمة  أو  المطفأة  بالكلفة  المقاسة  المالية 
والتي  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة 
سبب  لفهم  إستحقاقها  قبل  إستبعادها  تم 
مع  متفقة  األسباب  كانت  إذا  وما  إستبعادها 
وتعتبر  بها.  المحتفظ  األعمال  من  الهدف 

للمصرف  المتواصل  التقييم  من  جزءًا  المراقبة 
يتم  الذي  األعمال  نموذج  كان  إذا  ما  حول 
بموجبه اإلحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية 
كان  إذا  ما  المناسب  غير  من  كان  وإذا  مناسبًا، 
يتم  وبالتالي  األعمال  نموذج  في  تغيير  هناك 
إدخال تغييرًا مستقبليًا لتصنيف تلك الموجودات.

المتوقعة  اإلئتمانية  الخسارة  قياس  يتم 
المتوقعة  اإلئتمانية  الخسارة  يعادل  كمخصص 
األولى،  المرحلة  لموجودات  شهرًا   )١٢( لمدة 
أو الخسارة اإلئتمانية على مدى العمر الزمني 
المرحلة  أو  الثانية  المرحلة  من  للموجودات 
الثالثة. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية في حال 
اإلعتراف  منذ  كبير  بشكل  اإلئتمان  مخاطر  زيادة 

األولي. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم )٩( ما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر 
اإلئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان 
كبير،  بشكل  إرتفعت  قد  الموجودات  من  ألي 
الكمية  المعلومات  اإلعتبار  في  المصرف  يأخذ 
والمدعومة.  المعقولة  المستقبلية  والنوعية 
إدارة  قبل  من  والمستخدمة  التقديرات  إن 

مخاطر  في  المهم  بالتغير  المتعلقة  المصرف 
التصنيف ضمن  تغير  الى  تؤدي  والتي  اإلئتمان 
المراحل الثالث )١ و٢ و ٣( موضحة بشكل مفصل 

.)٣١( رقم  اإليضاح  ضمن 

المتوقعة  اإلئتمان  خسائر  قياس  يتم  عندما 
األدوات  تجميع  يتم  جماعي،  أساس  على 
المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة 
نوع  اإلئتمان،  مخاطر  درجة  األداة،  نوع  )مثل 
الضمانات، تاريخ اإلعتراف األولي، الفترة المتبقية 
الجغرافي  الموقع  الصناعة،  اإلستحقاق،  لتاريخ 

مالءمة  مدى  المصرف  يراقب  الخ(.  للمقترض، 
لتقييم  مستمر  بشكل  اإلئتمان  مخاطر  خصائص 
ما إذا كانت ال تزال مماثلة. إن هذا األمر مطلوب 
مخاطر  خصائص  تغيير  حالة  في  أنه  لضمان 
اإلئتمان، تكون هناك إعادة تقسيم للموجودات 
بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ 

حالية  محفظة  إلى  موجودات  نقل  أو  جديدة 
اإلئتمان  مخاطر  خصائص  أفضل  بشكل  تعكس 

الموجودات. من  المجموعة  لتلك  المماثلة 

٤. أ. المقررات المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية

مبدأ اإلستمرارية

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

تقييم نموذج األعمال

زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان

إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر إئتمانية مماثلة

| ٢٠٢٠ | التقـرير الســــنوي | مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.٤٨



يعد إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ أكثر شيوعًا عندما حدوث زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان )أو عندما تنعكس تلك الزيادة الكبيرة( 
وبالتالي تنتقل األصول من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة التي تتراوح مدتها بين )١٢( شهًرا إلى آخر، أو العكس، ولكنها قد تحدث أيضًا ضمن المحافظ التي 
يستمر قياسها على نفس األساس من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمدة )١٢( شهرًا أو مدى الحياة ولكن مقدار تغييرات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

نظًرا إلختالف مخاطر اإلئتمان من المحافظ.

فيما يلي التقديرات الرئيسية التي إستخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف والتي لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ 
المعترف بها في البيانات المالية:

عند قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة، يستخدم المصرف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى إفتراضات الحركة المستقبلية لمختلف 
المحركات اإلقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

تشكل نسبة إحتمال التعثر مدخالً رئيسيًا في قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة. وتعتبر نسبة إحتمال التعثر تقديرًا إلحتمالية التعثر عن السداد على 
مدى فتره زمنية معينة، والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واإلفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.

تعتبر الخسارة في حال التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. وهو يستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 
وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها، مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية المتكاملة.

عند تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية يستخدم المصرف، بيانات السوق المتاحة القابلة للمالحظة. وفي حال عدم وجود 
مدخالت المستوى )١(، يجري المصرف التقييمات باإلستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية.

إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات النظرة المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / السوق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات الصلة بكل 
سيناريو

نسبة إحتمال التعثر

الخسارة في حال التعثر

قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم

هه. الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

٣١٣١ كانون األول

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

970,390 1,472,820 الصندوق

135,650,739 553,372,819 حسابات جارية لدى مصرف لبنان )من ضمنها اإلحتياطي النقدي اإللزامي( 

388,437,000 467,698,335 توظيفات ألجل لدى مصرف لبنان

6,870,402 6,635,899 فوائد سارية غير مستحقة القبض

531,928,531 1,029,179,873

(8,287,453) (18,027,813) الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

523,641,078 1,011,152,060
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٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

معدل نسبة الفائدة ما يوازي عمالت أجنبية معدل نسبة الفائدة ما يوازي ليرة لبنانية اإلستحقاق

% ألف ل.ل. % ألف ل.ل.

_ 259,407,585 الفصل األول لعام ٢٠٢١ _ _

10.44 8,291,250 عام ٢٠٢٢ _ _

9.88 10,778,625 عام ٢٠٢٤ _ _

6.04 7,537,500 عام ٢٠٢٥ _ _

6.69 56,757,375 عام ٢٠٢7 _ _

_ _ 11.51 1,855,000 عام ٢٠٢٨

6.83 45,225,000 _ عام ٢٠٢٩ _

_ _ 10.57 69,717,000 عام ٢٠٤7

_ _ 10.39 8,129,000 عام ٢٠٤٨

387,997,335 79,701,000

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

معدل نسبة الفائدة ما يوازي عمالت أجنبية معدل نسبة الفائدة ما يوازي ليرة لبنانية اإلستحقاق

% ألف ل.ل. % ألف ل.ل.

1.63 172,608,750 _ _ الفصل األول لعام ٢٠٢٠

2.80 7,537,500 عام ٢٠٢١ _ _

10.44 8,291,250 عام ٢٠٢٢ _ _

9.88 10,778,625 عام ٢٠٢٤ _ _

6.04 7,537,500 عام ٢٠٢٥ _ _

6.69 56,757,375 عام ٢٠٢7 _ _

_ _ 11.51 1,855,000 عام ٢٠٢٨

6.83 45,225,000 _ عام ٢٠٢٩ _

_ _ 10.57 69,717,000 عام ٢٠٤7

_ _ 10.39 8,129,000 عام ٢٠٤٨

308,736,000 79,701,000

تحمل التوظيفات ألجل لدى مصرف لبنان اإلستحقاقات التالية: 

لبنان  مصرف  لدى  الجارية  الحسابات  تتضمن 
بقيمة  اللبنانية  بالليرة  إلزامي  نقدي  إحتياطي 
بنهاية  ل.ل.   مليـــــــــــــــــــار   ١٢.٢٥( ل.ل.  مليار   ٩.٠٨
منتج  غير  هو  اإلحتياطي  هذا  إن   .)٢٠١٩ عام 
من   %١٥ و   %٢٥ أساس  على  ومحتسب  لفائدة 
الزبائن  ودائع  لمجموع  األسبوعي  المتوسط 
تحت الطلب وألجل على التوالي بالليرة اللبنانية 
عموما وذلك وفقا لالنظمة المصرفية المحليـة. 

غير  لبنان  مصرف  لدى  اإللزامية  الودائع  إن 
اليومية  العمليات  في  لإلستعمال  متوفرة 

للمصرف. العادية 

ما  لبنان  مصرف  لدى  ألجل  التوظيفات  تتضمن 
بنهايـــــــة  )١7١ مليار ل.ل.  ١7٨ مليار ل.ل.  يوازي 
وفقًا  مودعة  األجنبية  بالعمالت   )٢٠١٩ عام 
على  توجب  التي  المحلية  المصرفية  لألنظمة 

األجنبية  بالعمالت  بودائع  اإلحتفاظ  المصارف 
اإللتزامات  من   %١٥ تساوي  لفوائد  منتجة 
أنواع  جميع  تتضمن  التي  األجنبية،  بالعمالت 
تلك  )بإســـــــــــتثناء  الدائنة  والحســـــــابات  الودائع 
الودائع المحولة من الخارج بعد ٩ نيسان ٢٠٢٠(، 
والقروض  اإليداع  وشهادات  الدين  وسندات 
المأخوذة من القطاع المالي التي لم يبق على 
أقل. أو  سنة  سوى  منها  كل  إستحقاق  تاريخ 
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٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

61,158,167 1,507,098  حسابات تحت الطلب

471,951,033 125,986,327 توظيفات ألجل

4,868,106 264,408 فوائد سارية غير مستحقة القبض

537,977,306 127,757,833

(10,987,032) (1,879,778) الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

526,990,274 125,878,055

٦. ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

تتوزع الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية بين مقيم وغير مقيم كما يلي:

تمثـل التوظيفــات ألجل ، إســـتحقاقات قصـــيرة األجـــل، وقد بلغـــت نســـبة الفائــدة الوســـطية علــى األرصــدة الموقوفـــة ١.٥ % بنهاية عام ٢٠٢٠ )٤.٨٠% بنهاية 
عام ٢٠١٩(.

يبين الجدول أدناه شرائح الودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية:

راجع إيضاح  ٣٠ بالنسبة لألرصدة مع الجهات المقربة.

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

531,535,195 127,754,959 مقيم 

6,442,111 2,874 غير مقيم

537,977,306 127,757,833

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

عدد العمالء عدد العمالء المجموع العام  المجموع العام

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

7 7,902,444 8 1,507,098 أقل من ٥ مليار ل.ل.

2 13,841,421 1 17,023,637 بين ٥ مليار ل.ل. و ١٥ مليار ل.ل. 

2 80,838,217 1 33,867,368 بين ٣٠ مليار ل.ل. و ٥٠ مليار ل.ل.

2 138,978,933 1 75,359,730 بين ٥٠ مليار ل.ل. و ١٠٠ مليار ل.ل. 

1 296,416,291 _ _ ما يزيد عن ٢٠٠ مليار ل.ل.

14 537,977,306 11 127,757,833

7. ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.  حسابات تحت الطلب

3,626,774 17,618,915 مصارف شقيقة

26,833,500 14,321,250 توظيفات ألجل – مصارف شقيقة

2,046 280 فوائد ساريه غير مستحقة القبض 

30,462,320 31,940,445

(47,195) (104,682) الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

30,415,125 31,835,763
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٨. قروض وتســــــــــليفات للزبـــــائن 

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

صافي القيمة 
الدفترية

مؤونة تدني القيمة القيمة الدفترية صافي القيمة 
الدفترية

الخسائر اإلئتمانية 
المتوقعة

القيمة الدفترية

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

قروض مصنفة عاملة )مرحلة ١ و٢(

505,985 (158,425) 664,410 767,591 (158,425) 926,016 قروض تجزئة

1,286,600  _ 1,286,600 1,032,714  _ 1,032,714 قروض سكنية

1,802,116 (892,305) 2,694,421 44,438 (892,305) 936,743 مؤسسات صغيرة ومتوسطة

3,594,701 (1,050,730) 4,645,431 1,844,743 (1,050,730) 2,895,473

قروض غير عاملة )مرحلة ٣(

11,926,975 (17,007,418) 28,934,393 12,289,586 (17,013,733) 29,303,319 قروض مشكوك بتحصيلها ورديئة

11,926,975 (17,007,418) 28,934,393 12,289,586 (17,013,733) 29,303,319

15,521,676 (18,058,148) 33,579,824 14,134,329 (18,064,463) 32,198,792

٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالكلفة المطفأة  بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر

المجموع مؤونة 
الخسارة  
اإلئتمانية 
المتوقعة

ما يوازي 
عمالت أجنبية

بالليرة 
اللبنانية

المجموع مؤونة 
الخسارة  
اإلئتمانية 
المتوقعة

ما يوازي 
عمالت أجنبية

بالليرة 
اللبنانية

المجموع ما يوازي 
عمالت أجنبية

بالليرة 
اللبنانية

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

_ _ _ _ _ _ _ _ 245,375 75,375 170,000 أسهم وحصص غير مدرجة

61,807,735 _ 61,807,735 _ _ _ _ _ 139,995 139,995 _ أسهم وحصص مدرجة 

_ _ _ _ _ _ _ _ 6,059,079 6,059,079 _ صندوق إستثماري

_ _ _ _ 26,487,652 _ _ 26,487,652 _ _ _ سندات الخزينة اللبنانية

_ _ _ _ 80,483,223 (58,488,955) 138,972,178 _ _ _ _ سندات دين الدولة اللبنانية

_ _ _ _ 82,579,992 (141,679) 28,190,250 54,531,421 _ _ _ شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ شهادات إيداع صادره عن مصرف 
مقيم

61,807,735 _ 61,807,735 _ 189,550,867 (58,630,634) 167,162,428 81,019,073 6,444,449 6,274,449 170,000

_ _ _ _ 2,240,449 _ 168,477  2,071,972 _ _ _ فوائد سارية غير مستحقة القبض

61,807,735 _ 61,807,735 _ 191,791,316 (58,630,634) 167.330.905 83,091,045 6,444,449 6,274,449 170,000

٩. إســـــــتثمارات في أوراق مالية

| ٢٠٢٠ | التقـرير الســــنوي | مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.٥٢



٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالكلفة المطفأة  بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر

المجموع مؤونة 
الخسارة  
اإلئتمانية 
المتوقعة

ما يوازي 
عمالت أجنبية

بالليرة 
اللبنانية

المجموع مؤونة 
الخسارة  
اإلئتمانية 
المتوقعة

ما يوازي 
عمالت أجنبية

بالليرة 
اللبنانية

المجموع ما يوازي 
عمالت أجنبية

بالليرة 
اللبنانية

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

_ _ _ _ _ _ _ _ 245,375 75,375 170,000 أسهم وحصص غير مدرجة

97,137,562 _ 97,137,562 _ _ _ _ _ 71,649 71,649 _ أسهم وحصص مدرجة 

_ _ _ _ _ _ _ _ 11,887,016 11,887,016 _ صندوق إستثماري

_ _ _ _ 35,143,567 (173,228) _ 35,316,795 _ _ _ سندات الخزينة اللبنانية

_ _ _ _ 81,992,285 (58,167,429) 140,159,714 _ _ _ _ سندات دين الدولة اللبنانية

_ _ _ _ 82,489,265 (253,748) 28,190,250 54,552,763 _ _ _ شهادات إيداع صادرة عن مصرف 
لبنان

7,424,438 (286,498) 7,710,936 _ _ _ _ _ _ _ _ شهادات إيداع صادره عن مصرف 
مقيم

_ _ _ _ 22,171,948 (440,552) 22,612,500 _ _ _ _ سندات دين – مصرف محلي

104,562,000 (286,498) 104,848,498 _ 221,797,065 (59,034,957) 190,962,464 89,869,558 12,204,040 12,034,040 170,000

179,660 _ 179,660 _ 2,687,256 _ 461,707 2,225,549 _ _ _ فوائد سارية غير مستحقة القبض

104,741,660 (286,498) 105,028,158 _ 224,484,321 (59,034,957) 191,424,171 92,095,107 12,204,040 12,034,040 170,000

إن حركة اإلستثمارات في أوراق مالية خالل عامي ٢٠٢٠ و ٢٠١٩ كانت كما يلي:

٢٠٢٠٢٠٢٠

أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر 

أوراق مالية بالكلفة المطفأة أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح والخسائر 

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

104,848,498 280,832,022 12,204,040 الرصيد في ١ كانون الثاني 
_ (33,865,823) _ إستحقاقات

(15,075,000) _ (3,974,329) إستبعادات

(27,965,535) _ (1,843,633) خسارة غير محققة من التغير في القيمة العادلة )إيضاح ٢٥(

_ _ 55,552 أرباح محققة من التغير في القيمة العادلة )إيضاح ٢٥(

_ 1,215,302 _ تأثير إطفاء حسومات / عالوات

(228) _ 2,819 تأثير تقلبات أسعار القطع

61,807,735 248,181,501 6,444,449 الرصيد في ٣١ كانون األول 

٢٠١٩٢٠١٩

أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر 

 أوراق مالية بالكلفة 
المطفأة

أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح والخسائر 

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

124,670,200 338,043,816 14,252,863 الرصيد في ١ كانون الثاني 
_ (55,978,751) _ إستحقاقات

(19,821,929) _ (2,048,448) خسارة غير محقق من التغير في القيمة العادلة )إيضاح ٢٥(

_ (1,233,043) _ تأثير إطفاء حسومات / عالوات

227 _ (375) تأثير تقلبات أسعار القطع

104,848,498 280,832,022 12,204,040 الرصيد في ٣١ كانون األول 
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أ . إستثمارات في أوراق مالية على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

٣١ كانون األول، ٢٠٢٠

ما يوازي عمالت أجنبية بالليرة اللبنانية

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة

 القيمة العادلة
الدفترية

الكلفة التغير المتراكم في 
القيمة العادلة

القيمة العادلة 
الدفترية

الكلفة

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

(75,375) 75,375 150,750 _ 170,000 170,000 أسهم وحصص غير مدرجة

3,078 139,995 136,917 _ _ _ أسهم وحصص مدرجة

(7,918,052) 6,059,079 13,977,131 _ _ _ صناديق إستثمار من مصارف محلية

(7,990,349) 6,274,449 14,264,798 _ 170,000 170,000

٣١ كانون األول، ٢٠١٩

ما يوازي عمالت أجنبية بالليرة اللبنانية

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة

 القيمة العادلة
الدفترية

الكلفة التغير المتراكم في 
القيمة العادلة

القيمة العادلة 
الدفترية

الكلفة

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

(75,375) 75,375 150,750 _ 170,000 170,000 أسهم وحصص غير مدرجة

(94,198) 42,719 136,917 _ _ _ أسهم وحصص مدرجة

(2,061,185) 11,915,946 13,977,131 _ _ _ صناديق إستثمار من مصارف محلية

(2,230,758) 12,034,040 14,264,798 _ 170,000 170,000

تنتج صناديق اإلستثمار مردود سنوي يتراوح بين ٣% و٥% من سعر اإلصدار شرط وجود أرباح صافية لدى المصارف الصادرة لتلك الصناديق تكفي لتسديد 
هذه العائدات. تم تصنيف هذه الصناديق ضمن إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن بند صناديق إستثمار.

ب. إســــــتثمارات في أوراق ماليــة على أســــــاس الكلفة المطفأة

٣١٣١ كانــون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ما يوازي عمالت أجنبية بالليرة اللبنانية

فوائد سارية غير 
مستحقة القبض

مؤونة الخسارة  
اإلئتمانية المتوقعة

الكلفة المعدلة فوائد سارية غير 
مستحقة القبض

مؤونة الخسارة  
اإلئتمانية المتوقعة

الكلفة المعدلة

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

 _ (14,598,227) 138,972,178  _ (43,890,728)  _ سندات دين الدولة اللبنانية

 _  _  _ 564,943 _ 26,487,652 سندات الخزينة اللبنانية

168,477 (141,679) 28,190,250 1,507,029 _ 54,531,421 شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان

168,477 (14,739,906) 167,162,428 2,071,972 (43,890,728) 81,019,073

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

ما يوازي عمالت أجنبية بالليرة اللبنانية

فوائد سارية غير 
مستحقة القبض

مؤونة الخسارة  
اإلئتمانية المتوقعة

الكلفة المعدلة فوائد سارية غير 
مستحقة القبض

مؤونة الخسارة  
اإلئتمانية المتوقعة

الكلفة المعدلة

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

271,349 (2,691,429) 140,159,714  _ (55,476,000)  _ سندات دين الدولة اللبنانية

 _  _  _ 743,796 (173,228) 35,316,795 سندات الخزينة اللبنانية

168,478 (141,679) 28,190,250 1,481,753 (112,069) 54,552,763 شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان

21,880 (440,552) 22,612,500  _  _  _ سندات دين – مصرف محلي

461,707 (3,273,660) 190,962,464 2,225,549 (55,761,297) 89,869,558
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ج. إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

التغير المتراكم في القيمة العادلة القيمة العادلة الكلفة

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

(52,609,295) 61,807,736 114,417,031 أسهم إسمية – مصارف محلية مدرجة 

(52,609,295) 61,807,736 114,417,031

8,943,580 ضرائب آجلة – إيضاح ١٣

(43,665,715)

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

التغير المتراكم في القيمة العادلة القيمة العادلة الكلفة

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

_ 22,992,367 22,992,367 أسهم حقوق أولية – مصرف محلي مدرج

(17,279,469) 74,145,195 91,424,664 أسهم إسمية – مصارف محلية مدرجة 

(7,650,562) 7,424,438 15,075,000 شهادات إيداع صادرة عن مصرف مقيم 

(24,930,031) 104,562,000 129,492,031

4,238,106 ضرائب آجلة – إيضاح ١٣

(20,691,925)

تنتج أسهم حقوق أولية )Priority shares( أنصبة أرباح سنوية بنسبة ٤% من سعر األصدار شرط وجود أرباح صافية لدى المصرف الصادر لتلك األسهم 
تكفي لتسديد هذه العائدات. في عام ٢٠٢٠، تم تحويل أسهم الحقوق األولية إلى أسهم إسمية. وقام المصرف ببيع شهادات إيداع صادرة عن مصرف 

مقيم، إلى المصرف المقيم بسعر الكلفة. لم تنتج أي أرباح أو خسائر  عن هذه العملية.

١٠. أصول نتجت إثر ترتيبات تمويليــة مع مصرف لبنان 

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل. أصول نتجت إثر ترتيبات تمويلية

57,527,000 57,527,000  توظيفات ألجل

48,669,040 48,669,040 سندات خزينة

106,196,040 106,196,040

106,196,040 106,196,040 ينزل: ترتيبات تمويلية

- - صافي

تتضمن توظيفات ألجل لدى مصرف لبنان إيداعات بالدوالر األميركي والتي أنتجت أصول إثر ترتيبات تمويلية مع مصرف لبنان من توظيفات ألجل وسندات 
 %٢ اللبنانية بفائدة  بالليرة  ١٠.٥% مرهونة مقابل ترتيبات تمويلية مع مصرف لبنان لنفس المبلغ  7% و  اللبنانية بنسبة فائدة تتراوح بين  بالليرة  خزينة 

سنويًا، والغرض منها تحسين العائد على التوظيفات المرتبطة بودائع جديدة بالدوالر األميركي المذكورة أدناه: 

خالل العام ٢٠١٩، وقع المصرف مع مصرف لبنان إتفاقية مقاصة والتي تسمح بتقاص األصول التي نتجت إثر ترتيبات تمويلية مقابل الترتيبات التمويلية 

مع مصرف لبنان. وقد تضمنت اإلتفاقية الموجودات والمطلوبات المالية الناتجة عن المعامالت التي تمت قبل تاريخ إتفاقية المقاصة التي لم تستحق 

بعد. في هذا السياق قام المصرف بإظهار األصول التي نتجت إثر الترتيبات التمويلية مقابل الترتيبات التمويلية على أساس صافي للسنوات المنتهية 

في ٣١ كانون االول ٢٠٢٠ و ٢٠١٩ ألغراض المقارنة.

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

85,667,100 85,667,100  توظيفات ألجل لدى مصرف لبنان
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مجموع دفعات على 
حساب

تحسينات األبنية آليات نقل أثاث ومفروشات معدات مكتبية 
وأجهزة كمبيوتر

عقارات وأبنية

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

الكلفة

56,663,153 38,520,852 6,001,607 579,475 1,621,419 3,435,634 6,504,166 الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩

4,633,037 4,150,043 _ _ _ 482,994 _ إضافات

_ (42,670,895) 4,605,499 _ 785,447 _ 37,279,949 تحويالت

61,296,190 _ 10,607,106 579,475 2,406,866 3,918,628 43,784,115 الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩

_ _ _ _ _ _ _ إضافات

_ _ _ _ _ _ _ تحويالت

61,296,190 _ 10,607,106 579,475 2,406,866 3,918,628 43,784,115 الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

اإلستهالك المتراكم

(13,024,791) _ (5,382,849) (557,400) (1,384,855) (3,130,598) (2,569,089) الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩

(1,595,978) _ (807,859) (20,580) (76,239) (188,418) (502,882) اإلضافات

(14,620,769) _ (6,190,708) (577,980) (1,461,094) (3,319,016) (3,071,971) الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩

(2,522,566) _ (1,314,062) (1,359) (107,544) (223,919) (875,682) اإلضافات

(17,143,335) _ (7,504,770) (579,339) (1,568,638) (3,542,935) (3,947,653) الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

(753,750) _ (753,750) _ _ _ _ مخصص تدني القيمة

القيمة الدفترية الصافية 

43,399,105 _ 2,348,586 136 838,228 375,693 39,836,462 الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

46,675,421 _ 4,416,398 1.495 945,772 599,612 40,712,144 الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩

١١. ممتلكات ومعدات

نتج مخصص تدني القيمة البالغ 7٥٣،7 مليون ل.ل. في العام ٢٠٢٠ عن األضرار التي أصابت المصرف نتيجة إنفجار مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠ وذلك إستنادًا إلى 

تقدير إدارة المصرف.

يتضمن بند عقارات وأبنية كلفة شراء المركز الرئيسي للمصرف خالل العام ٢٠١٥ ضمن العقار ١٥٢٤ وسط مدينة بيروت بقيمة ٣7.٣ مليار ل.ل. )القيمة الدفترية 

الصافية بمبلغ ٣٦.١ مليار ل.ل.( كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

إن العقار مثقل بتأمين لصالح بنك لبنان والمهجر بمبلغ ١7.٦٤ مليون دوالر أميركي، تعهد بنك لبنان والمهجر ومالك العقار ضمن إتفاقية البيع المتنازل عنها 

لصالح مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. برفع إشارة التأمين عن األقسام المباعة في الصحيفة العينية العقارية عند إتمام إجراءات التسجيل بإسم المصرف.
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١٢. أصول ثابتة غير مادية

برامج معلوماتية

ألف ل.ل.

الكلفة

2,056,062 الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٩

55,097 إضافات

2,111,159 الرصيد في ٣١ كانون األول ٢٠١٩

_ إضافات

2,111,159 الرصيد في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

 اإلطفاء المتراكم

1,680,765 الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٩

149,579 اإلطفاء للسنة

1,830,344 الرصيد في ٣١ كانون األول ٢٠١٩

121,350 اإلطفاء للسنة

1,951,694 الرصيد في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

 القيمة الدفترية الصافية

159,465 ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

280,815 ٣١ كانون األول ٢٠١٩

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

317,294 394,868
ذمم مدينة من الصندوق

الوطني للضمان اإلجتماعي

4,238,106 8,943,580 ضرائب آجلة )إيضاح ٩(

322,926 337,250 أعباء مدفوعة مسبقًا

288,803 565,175 موجودات أخرى

5,167,129 10,240,875

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

4,839,125 4,230,029  ودائع تحت الطلب

18,843,750 7,268,750  ودائع الجل

209,951 28,213  فوائد سارية غير مستحقة الدفع

23,892,826 11,526,992

 

١٣. موجودات أخرى  

١٥. ودائع من مصارف ومؤسسات مالية

يمثل هذا البند ودائع من مصرف مركزي أجنبي – الشركة األم النهائية. 

تتوزع الودائع من مصارف ومؤسسات مالية بين مقيم وغير مقيم كما يلي:

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

4,927,369 5,013,845 حسابات تحت الطلب

75,375,000 75,375,000 ودائع ألجل

80,302,369 80,388,845

182,481 21,746 فوائد سارية غير مستحقة الدفع

80,484,850 80,410,591

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

_ 3,500,575 مقيم

23,892,826 8,026,417  غير مقيم

23,892,826 11,526,992

١٤. ودائع من مؤسسات اإلصدار 

٥٧



١٦. ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

 ودائع تحت الطلب

84,506,648 87,472,986 مصارف شقيقة

483,598 2,052,460  المصرف األم

84,990,246 89,525,446

 ودائع ألجل

753,725,504 777,385,645  المصرف األم

753,725,504 777,385,645

3,716,744 186,268     فوائد سارية غير مستحقة الدفع

842,432,494 867,097,359

تحمل الودائع ألجل- المصرف األم ومصارف شقيقة اإلستحقاقات التالية:

تتوزع ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة بين مقيم وغير مقيم كما يلي:

يتضمن ودائع في المصرف األم مبلغ ٤١ مليون دوالر أميركي )ما يعادل ٦١.٨ مليار ل.ل.( تم تخصيصه ضمن بند إيداعات مخصصة لزيادة رأس المال 

)إيضاح ٢٠(.

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

متوسط نسبة الفائدة مايوازي عمالت أجنبية متوسط نسبة الفائدة مايوازي عمالت أجنبية

٪ ألف ل.ل. ٪ ألف ل.ل.

2,67 580,979,794 _ _ الفصل األول لعام ٢٠٢٠

1,38 139,007,910 _ _ الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠

1,10 33,737,800 _ _ الفصل الثالث لعام ٢٠٢٠

_ _ 0,03 768,129,595 الفصل األول لعام ٢٠٢١

_ _ 0,45 9,256,050 الفصل الثاني لعام ٢٠٢١

753,725,504 777,385,645

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

842,432,494 867,097,359 مقيم

842,432,494 867,097,359  غير مقيم

١7. ودائع وحســـــــابــــات الزبـــائن

٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

المجموع مايوازي عمالت أجنبية بالليرة اللبنانية

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

 ودائع الزبائن

2,225,750 2,036,899 188,851 تحت الطلب

286,113,749 226,782,218 59,331,531 ألجل

317,186 124,369 192,817 ضمانات مقابل قروض وتسليفات

288,656,685 228,943,486 59,713,199

 تأمينات نقدية وحسابات اخرى

504,368 504,165 203 تأمينات لكفاالت 

3,820,434 3,144,619 675,815 فوائد سارية غير مستحقة الدفع

4,324,802 3,648,784 676,018

292,981,487 232,592,270 60,389,217 المجموع
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٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

المجموع مايوازي عمالت أجنبية بالليرة اللبنانية

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

 ودائع الزبائن

2,516,270 2,364,328 151,942 تحت الطلب

270,475,599 192,830,547 77,645,052 ألجل

440,443 150,310 290,133 ضمانات مقابل قروض وتسليفات

273,432,312 195,345,185 78,087,127

 تأمينات نقدية وحسابات اخرى

488,555 488,353 202 تأمينات لكفاالت 

4,280,358 2,684,598 1,595,760 فوائد سارية غير مستحقة الدفع

4,768,913 3,172,951 1,595,962

278,201,225 198,518,136 79,683,089 المجموع

تتوزع ودائع الزبائن بنهاية السنة فيما بين شرائح الودائع كما يلي:

١٩٨ مليون ل.ل. )١٩٨ مليون ل.ل. في  ٢٠٢٠ حسابــــــات ودائع مرقمة )سرية( بما مجموعه  ٣١ كانــــــــــون األول  تتضمـــــن ودائـــــع الزبائــــــــن كمـــــــا فـــــــي 

١٩٥٦ التي تنص على أنه ال يمكن إلدارة المصرف، في  ٣ أيلول  ٢٠١٩(. تخضع هذه الحسابات الحكام المادة 3 من قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 

المستقلين للمصرف. المراقبة  ثالثين، بمن فيهم مفوضي  المودعين لفرقاء  أن تعلن عن هوية هؤالء  العادية،  األحوال 

تتضمن ودائع الزبائن كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ ودائع لجهات مقربة بما مجموعه ١،7٦ مليار ل.ل. )٢،٠٥ مليار ل.ل. في ٢٠١٩(.

تتضمن ودائع الزبائن حسابات Fresh Accounts بموجب تعميم مصرف لبنان رقم ١٥٠ بقيمة ٢١٢،٥ مليون ل.ل. كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ما يوازي عمالت أجنبية بالليرة اللبنانية

ألف ل.ل. ٪ ألف ل.ل. ٪ ألف ل.ل.

المجموع النسبة من مجموع الودائع قيمة الودائع النسبة من مجموع الودائع قيمة الودائع عدد الزبائن الشريحة

33,181,560 10 23,119,678 17 10,061,882 1,010  أقل من ٢٥٠ مليون ل.ل. 

62,318,647 19 44,702,209 29 17,616,438 118  من ٢٥٠ مليون إلى ١.٥ مليار ل.ل.

197,481,280 71 164,770,383 54 32,710,897 21  أكثر من  ١.٥  مليار ل.ل.  

292,981,487 100 232,592,270 100 60,389,217 1,149

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

ما يوازي عمالت أجنبية بالليرة اللبنانية

ألف ل.ل. ٪ ألف ل.ل. ٪ ألف ل.ل.

المجموع النسبة من مجموع الودائع قيمة الودائع النسبة من مجموع الودائع قيمة الودائع عدد الزبائن الشريحة

33,612,345 8 15,478,185 23 18,134,160 1,067  أقل من ٢٥٠ مليون ل.ل. 

61,328,599 13 26,053,533 44 35,275,066 111  من ٢٥٠ مليون إلى ١.٥ مليار ل.ل.

183,260,281 79 156,986,418 33 26,273,863 23  أكثر من  ١.٥  مليار ل.ل.  

278,201,225 100 198,518,136 100 79,683,089 1,201
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١٨. مطلوبــــــات أخــرى

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

3,727,912 1,590,432 مؤونة ضريبة الدخل

918,811 2,148,058 ضرائب مقتطعة

388,284 390,243 أعباء للدفع

45,721 45,721 ذمم دائنة للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

242,907 179,270 رواتب وأجور للدفع

4,461,096 4,482,241 أرصدة دائنة أخرى

9,784,731 8,835,965

إن تصاريح الضريبة من ٢٠١٦ ولغاية ٢٠٢٠ تبقى خاضعة للمراجعة والتكليف 

النهائي من قبل دائرة ضريبة الدخل.

١٩. مـــــــؤونــــــــــــات

تتكون المؤونات مما يلي: 

تتلخص حركة مؤونة تعويضات نهاية خدمة الموظفين كما يلي:

تتلخص حركة مؤونة لمواجهة المخاطر واألعباء كما يلي:

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

3,420,758 3,599,689 مؤونة تعويض نهاية خدمة الموظفين

105,148 116,077  مؤونة تعويض نهاية الخدمة للمستشار القانوني

169,000 169,000 مؤونة لمواجهة تدني قيمة مراكز القطع الثابتة

4,042,904 4,120,245 مؤونة لمواجهة المخاطر واألعباء

10,929 10,929  مؤونات أخرى

7,748,739 8,015,940

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

3,773,336 3,525,906 الرصيد في بداية السنة

323,899 682,444  إضافات )إيضاح ٢٦(

10,929 10,929 إضافات تعويض المستشار القانوني

(582,258) (503,513)   تسديدات

3,525,906 3,715,766 الرصيد في نهاية السنة

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

3,984,011 4,042,904 الرصيد في بداية السنة

_ _ إضافات

58,893 77,341   حركات أخرى

4,042,904 4,120,245 الرصيد في نهاية السنة
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٢٠. رأس المال
بتاريخ ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و ٢٠١٩ بلغ رأس المال 

المصرح به للمصرف الممثل بأســـــــــــــــــــهم عادية 

سهم   ٣٠٠،٠٠٠ من  مكون  ل.ل.  مليون   ١٥،٠٠٠

مدفوع بالكامل بقيمة ٥٠ ألف ل.ل. لكل منها.

 

بلغت المقدمات النقدية من المســــــــــــــــــــــاهمين 

مليار   ١٤٨ مجموعه  ما  المال  لرأس  المخصصة 

ل.ل. كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٢٠١٩. منحت 

المقدمات النقدية من المســـــــــــــــــــــــاهمين لرأس 

المال بهدف تعزيز ودعم وتطوير نشــــــــــــــــــاطات 

المصرف. تتميز هذه المقدمات بأنها غير خاضعة 

لفائدة. بموجـب التعليمات والقوانين المصرفية 

المحــــــــلية، تعتبر هذه المقدمـات النقدية بمثابة 

رأسمال أساسي لجهة إحتساب نسبة المالءة.

كون المصرف كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مركز 

قطع ثابت بقيمة 3.5 مليون دوالر أميركي كتغطية 

لرأس المال، تمت تصفيته خالل العام ٢٠١٩. 

بتاريخ ٤ تشــــــــــــــــــــــرين الثاني ٢٠١٩ قام المصرف 

 ٥٣٢ رقم  الوســـــــــــيط  التعميم  بإصدار  المركزي 

لبنان  في  العاملة  المصارف  من  يطلب  والذي 

زيادة أموالها الخاصة األســــاسية بنسبة ٢٠% من 

بتاريخ  هي  كما  العادية  األسهم  حملة  حقوق 

٢٠١٨ وذلك عن طريق مقدمات  ٣١ كانون األول 

بالدوالر األميركي وفقًا لما يلي:  نقدية 

•  %10 خالل مهلة حدها األقصى ٣١ كانون األول 

.٢٠١٩

•  ١٠% إضــــــــــــافية خالل مهلة حدها األقصى ٣٠ 

.٢٠٢٠ حزيران 

خالل  من  لبنان،  مصرف  قام  السياق،  هذا  في 

 ٢٠٢٠ آب   ٢٦ تاريخ   ٥٦7 رقم  الوســــــــيط  تعميمه 

بتمديد مهلة زيادة رأس المال بنسبة ٢٠% وذلك 

حتى ٣١ كــــــــانون األول ٢٠٢٠. علمــــــــًا أن المصـــــــرف 

لم يقم بأي زيادة لغاية تـــــــــــــــــاريخه بعد الحصول 

على موافقة مصرف لبنان على التـــــــــأجيل وقام 

بتخصيص مبلغ ٤١ مليون دوالر أميركي )ما يعادل 

٦١ مليار ل.ل.( من ودائعه من المصرف األم في 

حساب مخصص لزيادة رأس المال )إيضاح ١٦(.

٢١. إحتيــــــاطيــــــــــات

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

19,077,272 19,077,272      إحتياطي قانوني )أ(

11,707,541 11,707,541 إحتياطي خاص )ب(

22,027,268 22,027,268 إحتياطي عام غير قابل للتوزيع )ج(

24,132,024 24,132,024  إحتياطي حر مخصص لزيادة رأس المال

12,500 12,500 إحتياطيات أخرى

76,956,605 76,956,605

وفقًا  القانوني  اإلحتياطي  تكوين  أ.  يتم 
اللبناني  والتسليف  النقد  قانون  لمتطلبات 
وذلك على أســــــــــاس ١٠% من األرباح السنوية 
قابل  غير  اإلحتيــــــــــــــاطي  هذا  إن  الصـــــــــــافية. 
العادية  العمومية  الجمعية  قررت  للتوزيع. 
للمســــاهمين المنعقدة في ١١ كانون الثاني 
األرباح  ١،٣7 مليار ل.ل. من  ٢٠١٩ تخصيص مبلغ 

 .٢٠١٨ لعام  الصافية 

القسـم  عـن  خـاص  إحتياطـي  البند  هـذا  ب.  يـمثل 
الديـون  مـن  بالمؤونـــــــــــــات  المغطـى  غيـر 
الرديئـة  والديـــــــــون  بتحصيلهـا  المشـــــــــكـوك 
والتـي لـم تتـم تسويتهـا موضـوع البنـد رقـم ٤ 
مـن المـادة الثانيـة مـن القـرار األساسـي رقـم 
 .٢٠٩ رقـم  الوسيـط  لبنـان  مصـرف  وتعميـم   7٦٩٤

 ١٤٣ رقم  لبنان  مصرف  تعميم  إلى  ج.  إستنادًا 
تاريخ ٧ تشــــــــــــــرين الثـــــــاني ٢٠١7، توجب على 
المصـــــــــارف تحويل إحتياطي مخاطر مصرفية 
غير محددة وإحتياطي عام المحتســــــــب على 
أساس محفظة القروض إلى حساب إحتياطي 

عام غير القابل للتوزيع.

٢٢. إيـــــرادات الفـوائـــد 

للسنة المنتهية في ٣١٣١ كانون األول، للسنة المنتهية في ٣١٣١ كانون األول،

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠

إيرادات الفوائد

(صافي)

ضريبة مقتطعة

 على الفوائد

إيرادات الفوائد  إيرادات الفوائد

(صافي)

ضريبة مقتطعة

 على الفوائد

إيرادات الفوائد 

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

إيرادات الفوائد من

22,264,412 (1,540,072) 23,804,484 21,077,069 (2,406,098) 23,483,167  ودائع لدى مصرف لبنان

32,091,294 (92,710) 32,184,004 16,659,786 (644,132) 17,303,918  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

730,857 _ 730,857 296,023 _ 296,023  قروض وتسليفات للزبائن

21,458,259 (1,050,928) 22,509,187 9,715,089 (1,245,767) 10,960,856 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

76,544,822 (2,683,710) 79,228,532 47,747,967 (4,295,997) 52,043,964
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٢٣. أعبــــــاء الفــوائــــد 

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

أعباء الفوائد من

23,909,579 9,370,706 ودائع من مصارف ومؤسسات مالية

15,578,918 10,363,347 ودائع وحسابات الزبائن

86,609 52,482 ودائع وحسابات جهات مقربة

39,575,106 19,786,535

٢٤. إيرادات الرســـــــوم والعمـــوالت 

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

1,039,340 289,246 رسوم وعموالت على إعتمادات مستندية وكفاالت

65,426 62,935  عموالت من العمليات المصرفية

53,899 31,288  رسوم وعموالت التسليف

1,158,665 383,469

٢٥.  صافي )خسائر( / أرباح على محفظة األوراق المالية للمتاجرة بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح والخسائر  

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

9,355,572 214,117  إيرادات أنصبة أرباح

(2,048,448) (1,843,633) صافي خسائر غير محققة )إيضاح ٩( 

_ 55,552 )صافي أرباح محققة )ايضاح 9

7,307,124 (1,573,964)

٢٦. رواتب وأجور وملحقاتها

للسنة المنتهية

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

8,030,535 8,405,512 رواتب وأجور

1,295,210 1,243,815 بدل إجازات ومنافع أخرى للموظفين

323,899 682,444 مؤونة تعويض نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح ٩(  ٩  

883,162 899,546 إشتراكات الضمان اإلجتماعي

480,319 483,299 مصاريف تأمين

457,200 788,333 منح دراسية

208,235 167,685 بدل تنقالت

346,698 326,643 منافع أخرى

12,025,258 12,997,277

تضمن بند رواتب وأجور وملحقاتها، مخصصات القيمين على إدارة المصرف بمبلغ٤7٠ مليون ل.ل. للعام ٢٠٢٠ )١.٩ مليار للعام ٢٠١٩(.
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٢7. مصاريف إدارية وعمومية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

1,875,414 557,022 مخصصات أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور وتمثيل

141,568 24,618 مصاريف سفر

629,026 442,156 تكاليف الصيانة والتصليح

419,586 327,981 أتعاب مهنية

286,905 212,041 أعباء الماء والكهرباء، واإلتصاالت

443,512 520,362 إيجار

58,721 1,771,900 ضرائب بلدية وضرائب أخرى

542,553 622,296 إشتراكات

10,929 10,929 مخصصات تعويض نهاية خدمة المستشار القانوني

119,314 130,286  مصاريف تأمين

268,829 220,794 أعباء تشغيلية أخرى

4,796,357 4,840,385

٢٨. النقد وما يوازي النقد

يتكون النقد وما يوازي النقد لمقاصد بيان التدفقات النقدية مما يلي:

أ. توظيفات وعمليات في المصارف ذات أجل أساسي لمدة ٩٠ يوم أو أقل.

٣١ كانون األول

٢٠١٩٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

280,900,532 796,258,828   الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان )صافي اإلحتياطي النقدي اإللزامي(()أ()أ

137,594,196 83,627,211  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية )أ()أ

30,415,125 25,805,661 ودائع لدى المصرف األم ومصارف شقيقة ومقربة )أ()أ

448,909,853 905,691,700

٢٩. أدوات مــــاليـــة ذات مخــــــاطر خارج الميزانية

إن التعهـــــــدات بكفاالت وتكفالت واإللتزامــــــــــات 

الناتجة عن إعتمــــادات مســــــــــــــتندية تمثل أدوات 

مالية بمبالغ تعاقدية ذات مخاطر ديون )تسليف 

أو إئتمان(. إن التعهدات بكفــــــاالت وتكفالت تمثل 

تعهدات غير قابلة للنقض بأن المصرف سيقوم 

بالتســـــــــــــــــــديد في حال ان الزبون لم يتمكن من 

اإليفاء بإلتزامــــــــاته لفرقاء ثالثين وهي ال تختلف 

الوضع  بيان  داخل  والتســـــــــليفات  القروض  عن 

المالي. إنما اإللتزامـــات الناتجة عن إعتمــــــــــــادات 

مستندية، والتي تمثل إلتزامات المصرف لمصلحة 

زبون تخّول فريق ثالث أن يســـــــحب سندات على 

المصرف بمبلغ محدد وبشروط وظروف محددة، 

البضائع  شــــــــــــحن  بمســــــتندات  مضمونة  فهي 

المتعلقة بها، وبالتالي تحمل مخاطر أقل بكثير.
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٣٠. أرصـدة وعمليـــات مع جهات مرتبطة ومقربة

في سياق أعماله العادية، يقوم المصرف بعمليات مع جهات مرتبطة ومقربة بما في ذلك المساهمين والقائمين على اإلدارة. 

إن حجم هذه العمليات واألرصدة القائمة في نهاية السنة كما اإليرادات والمصاريف الناتجة عنها هي كما يلي:

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

أ. ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة )إيضاح ٧)٦

 حسابات تحت الطلب

3,626,774 17,618,915 مصارف شقيقة

_ _ المصرف األم

26,833,500 14,321,250 توظيفات ألجل – مصاريف شقيقة

2,046 280 فوائد سارية مستحقة القبض

30,462,320 31,940,445

ب. ودائع مؤسسات اإلصدار )مصرف مركزي أجنبي – الشركة األم النهائية( )إيضاح ١٤) ٤

4,927,369 5,013,845  حسابات تحت الطلب

75,375,000 75,375,000 ودائع ألجل

182,481 21,746 فوائد سارية غير مستحقة الدفع

80,484,850 80,410,591

    ج. ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة )إيضاح ١٦)

 ودائع تحت الطلب

84,506,648 87,472,986 مصارف شقيقة

483,598 2,052,460 المصرف األم

84,990,246 89,525,446

ودائع ألجل

753,725,504 777,385,645 المصرف األم

753,725,504 777,385,645
_ _  هامش نقدي لدى المصرف األم

3,716,744 186,268 فوائد سارية غير مستحقة الدفع

842,432,494 867,097,359

    د. ودائع وحسابات الزبائن )إيضاح ١٧)

2,051,810 1,763,651  ودائع وحسابات الزبائن – جهات مقربة

   ه . إيرادات وأعباء الفوائد

بلغت إيرادات الفوائد على عمليات مع جهات مرتبطة ومقربة كما يلي:     ي

2,925 3,118 ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية مقربة

2,925 3,118

بلغت أعباء الفوائد على عمليات مع جهات مرتبطة ومقربة كما يلي:     ي

2,089,039 779,844  ودائع مع مصرف مركزي أجنبي )الشركة األم النهائية(ة

18,266,379 7,660,986 ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة

86,609 52,482 ودائع وحسابات الزبائن – جهات مقربة

20,442,027 8,493,312

  و. مخصصات مجلس اإلدارة والقيمين على إدارة المصارف )إيضاح ٢٦ و٢٧) ٢

1,899,959 470,340  مخصصات القيمين على إدارة المصرف

1,875,414 557,022  مخصصات أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت الحضور والتمثيل

3,775,373 1,027,362
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 ٣١.  إدارة مخاطر
األدوات المالية

إطار إدارة المخاطر

أهمها  مختلفة  لمخـــــاطر  المصرف  يتعرض 

مخاطر التســــــــليف ومخاطر الســيولـة والمخاطر 

التشــــــــغيلية ومخاطر الســــــــوق. تكــــــــــمن هذه 

المخاطر في نشاط المصرف لكنها تدار من خالل 

وضبط  مستمرة  ومراقبة  وقياس  تحديد  عملية 

المخاطر. لتخفيض 

المخـــــــــــاطر  لجنة  اإلدارة،  مجلـــــــــــــس  إن 

المســــــــــــؤولون  هم  المخــــــــــاطر  إدارة  ودائرة 

بينما  المصرف  مخاطر  على  اإلشراف  عن 

مســــــــتقلة،  بصورة  الداخلي،  التدقيق  يتحمل 

إدارة  عملية  تطبيق  مراقبة  مســـــــــــــــؤولية 

المخاطر لضمان كفاية وفاعلية إجراءات مراقبة 

. طر لمخا ا

تعمل دائرة إدارة المخاطر على ضمان كفاية رأس 

التي يتعرض  المخاطر  أنواع  لتغطية كافة  المال 

لها المصرف ومراقبة اإلمتثال لسياسة وإجراءات 

يقوم  التســــــليفات.  وحدود  المخاطر  إدارة 

المصرف بتقييم بيان المخاطر لضمان تماشــيه مع 

إستراتيجية المخاطر الخاصة بالمصرف وأهدافه. 

يتلقى مجلس اإلدارة بصورة فصلية، تقارير دائرة 

إدارة المخاطر عن بيان المخاطر الخاص بالمصرف 

المال. إدارة رأس  وإجراءات 

١ . مخاطر التسليف

في  تنشأ  التي  المخاطر  هي  التسليف  مخاطر 

حال تخلف الفريق اآلخر في أداة مالية عن الوفاء 

بشــــــــــــــــكل  التســـــــليف  مخاطر  تنتج  بإلتزاماته. 

المصارف،  لدى  الودائع  عن  أســـــــــــــــــاســــــي 

في  اإلستثمارات  للزبائن،  والتسليفات  القروض 

عن  الناتجة  المحتملة  واإللتزامات  مالية  أوراق 

نشاطات التسليف كالكفاالت المالية، اإلعتمادات 

والقبوالت. المستندية 

أساسي  بشكل  التسليف  مخاطر  إدارة  تتضمن 

التالية: األمور 
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٢ . قيــــــــــاس مخــــــــاطر التســـــــــــــــليف

يقوم المصرف باإلعتراف بمؤونة خسائر اإلئتمان 
تقاس  ال  التي  المالية  األدوات  على  المتوقعة 

العادلة. بالقيمة 

بيان  في  اإلئتمانية  الخسائر  مؤونة  عرض  يتم 
يلي: كما  المالي  الوضع 

كحسم  المطفأة  بالكلفة  المالية   أ.  الموجودات 
الدفترية. القيمة  إجمالي  من 

 
ب. إلتزامات القروض، كمؤونة 

 ج.  سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر، ال يتم اإلعتراف بمؤونة الخسارة 
في بيان الوضع المالي ألن القيمة الدفترية 
لهذه الموجودات هي قيمتها العادلة. ومع 
الخسارة ويتم  اإلفصاح عن مؤونة  يتم  ذلك، 
اإلعتراف بها في التغير في القيمة العادلة.

على  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  قياس  يتم 
يتم  حيث  يلي،  ما  بإستثناء  الحياة،  لكامل  أنها 
 ١٢ مدتها  إئتمانية  خسائر  أنها  على  قياسها 

: شهر

إئتمان  مخاطر  لديها  التي  الدين   أ.  سندات 
المالي. الوضع  بيان  تاريخ  في  منخفضة 

 
تشهد  لم  التي  األخرى  المالية  ب.  األدوات 
اإلئتمان منذ اإلعتراف  إرتفاع ملحوظ بمخاطر 

بها. المبدئي 

قـــــروض وتســـــــــليفـــــــــــــــات للزبـــــــــائن 

يأخذ  المصرف  فإن  التسليف  مخاطر  قياس  عند 
األمور  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  باإلعتبار 

التالية:
•  قدرة المقترض على إحترام إلتزاماته التعاقدية 
تجاوز  تكرار  الحساب،  أداء  إلى  باإلستناد 
ووضعه  به  المتعلقة  واألسباب  اإلستحقاق 
اإلقتصادية  البيئة  على  التأثير  ومدى  المالي 

السوق. وحالة 

•  حجم القروض المستعملة والحدود الممنوحة 
غير المستعملة.

• إلتزامات المقترض تجاه المصارف األخرى.

•  هدف التســـــــــــــــهيالت الممنوحــــــــة للمقتـــــــرض 
ومطابقة إستعمالها منه.

ســـــــــــداد  عدم  إحتمال  بتقييم  المصرف  يقوم 
المقترض بإســــــــــــتخدام أدوات تصنيــــــــــف داخلية. 
يعكـس جدول تصنيف المتبع من المصرف، نطاق 
اإلحتماالت اإلفتراضية المحددة لكل فئة تصنيف 

كما هو موضح أدناه:

تطبيق  خالل  من  التســــــــــــليف  مخاطر  أ.  تحديد 

التحليل،  فيها  بما  التســـــــــليف  إجراءات 

والمراجعة.  الموافقة 

التســــــــــــليف  مخاطر  ومتابعة  ب.  قيــــــــــــاس 

الســــــــــــــقوف  ضمن  أنها  التأكد  خالل  من 

المصرف والســـــــــــــلطات  الموضوعة من قبل 

الرقـــابية إضافًة إلى مراجعة كفاية الضمانات 

المأخوذة.

خســـــــــــارة  إلحتساب  المتبعة  الطرق  ج.  عرض 

لمعيار  وفقًا   )ECL( المتوقعة  اإلئتمان 

.٩ رقم  المالية  للتقارير  الدولي 

الزيادة  لتحديد  المعتمدة  المعايير  متابعة  د. 

اإلئتمان. مخاطر  في 

مع  للتماشي  المتبع  الحوكمة  مشروع  إن 

 ،٩ رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 

الرقابة  وقسم  المخاطر  دائرة  بعمل  يقضي 

عبر  وذلك  التنفيذ  نجاح  لضمان  بفعالية  المالية 

تقوم  الغرض.  لهذا  داخلية  لجنة  تشــــــــــــــكيل 

المالية  األصول  بمراجعة وإعتماد مراحل  اللجنة 

وغيرها من المدخالت الرئيســــــــــــية واإلفتراضات 

اإلئتمان  خســــــائر  تقديرات  في  المســــــــــتخدمة 

مدى  بتقييم  اللجنة  تقوم  كما  المتوقعة. 

تقديمها لخسائر  التي سيتم  المؤونات  مالئمة 

المتوقعة. اإلئتمان 

يواجهها  التي  التسليف  مخاطر  مستوى  إن 

المصرف يتم إدارتها على أساس سياسة تحديد 

مقترض  إلى  بالنسبة  المعتدل  التعامل  سقوف 

المقترضين  من  مترابطة  مجموعة  أو  واحد 

القطاع  أو  والنشاط  الجغرافية  للمناطق  ووفقًا 

اإلقتصادي وذلك ضمن نطاق سقوف التسهيالت 

المنصوص عليها في القوانين المصرفية المحلية. 

وتراقب هذه المخاطر على أساس دوري وتخضع 

الضرورة. عند  أكثر  أو  سنوية  لمراجعة 

المصارف  ضمنها  ومن  المقترضين  مخاطر  إن 

إلتزامـــــــــــــاتهم  تشمل  إضافية  لحدود  تخضع 

يتم  المالي.  الوضع  بيـــــــــان  وخارج  داخل  في 

مراقبة التعرض الفعلي للمخاطر مقابل الحدود 

دورية. بصورة  الموضوعة 

إن أنواع الضمانات الرئيسية للقروض والتسليفات 

هي التأمين العقاري والضمانات النقدية. عندما 

تدني  إلى  تشير  مؤشرات  أية  المصرف  يالحظ 

التسهيالت يقوم بطلب ضمانات إضافية. قيمة 

يقوم المصرف بإجراء تسويات تقاص عندما يكون 

لدى المقترضين حجم هام من العمليات وذلك 

عن  عادة  ينتج  ال  للخسائر.  التعرض  تخفيف  بغية 

هذه التسويات أي تقاص بين أرصدة الموجودات 

والمطلوبات في بيان الوضع المالي.
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األولى  •  المرحلة

ممتاز،  درجة   ،٥ إلى   ١ من  درجات   ٥ من  تتألف 

العليا،  المتوسطة  الدرجة  المرتفعة،  الدرجة 

غير  درجة  األدنى،  المتوســـــــــــــــــــطة  الدرجـــــــــة 

و٢   ١ الدرجــــات  توازي  والتي  إســـــــــتثمارية، 

في التصنيـف المعتمد من قبل مصـــــــرف لبنان. 

تشـــــــــــمل المرحلــــــــــــة األولــــــــــــى والتي تصنف 

عاديــــــة لمصرف لبنان، العمــــــــالء الذين لديهم 

حركـــــــــــــات إئتمانية منتظمة، مع إحترام جداول 

للمقترض  المالية  الحالة  الخاصة بهم.  السداد 

جيدة بناًء على البيانـــــــات الماليــــــة الحديثــــــــة 

القرض. لتغطية  كافية  والضمانات  المتوفرة، 

الثانية  •  المرحلة

تشمل العمالء من الدرجة ٦ إلى 7. ترتبط بحاالت 

أكثر غموضًا تعتبر عالية المخاطر، وتخضع لرقابة 

اإلئتمان  مخاطر  قسم  من  ومستمرة  مباشرة 

للمتابعـــــة  "ديون   ٣ التقدير  درجة  وتعادل 

يشـــــير  لبنان.  مصرف  تصنيف  من  والتســـــوية" 

هذا التصنيف إلى حركـــــــــــات إئتمان غير منظمة 

أو تجاوز العميل ســــــــــــــقف التســــــهيالت بشكل 

حديثة  مالية  بيانات  توفر  عدم  مســـــــــــتمر. 

للمقترض وظروف ونظرة إقتصــــــــــــــادية سلبية 

المقترض  قدرة  على  تؤثر  قد  التي  موجودة 

على ســــــــــــداد الدين. لم يتم تقييم الضمانات 

لمدة تتجــــــــــــاوز ٣ سنوات. تعتبر القروض قابلة 

لإلسترداد، ومع ذلك، يتم مراقبتها دوريًا. مع 

نهاية العام، إذا لم يتم ضبط الشروط المحددة 

أعاله، يجب إعادة تصنيف القرض.

الثالثة  •  المرحلة

وهي  و١٠   ٩  ،٨ بدرجـــــــات  العمالء  تشــــــــــــــمل 

الديون دون العــــــادية، المشــــــــــكوك بتحصيلها 

والرديئة والتي توازي الدرجــــــــات ٤، ٥ و٦ وفي 

التصنيف المعتمد من قبل مصرف لبنان.

يتم قياس خســــــــارة اإلئتمان المتوقعة وفقــــــــــًا 

لتدرج العمالء على النحو التالي:

األولى   أ.  المرحلة

المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  إحتساب  يتم 

)ECL( لمدة ١٢ شهرًا بإستخدام عامل نســــــــــبة 

إحتمال التعثر )PD( المتوقع حدوثه على مدى 

األشــهر الـ١٢ المقبلة. بالنســـــــــــبة لألدوات ذات 

فترة إســـــــــــتحقاق متبقية تقل عن ١٢ شــــــهرًا، 

 )PD( يتم إســــتخدام عامل نسبة إحتمال التعثر

للمدة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق.

الثانية    ب.  المرحلة

المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  إحتســـــاب  يتم 

)ECL( باإلستناد على نســـــــــبة إحتمال التعثر 

)PD( على كامل الحياة المتبقيــــــــة المقدرة 

المالية. لإلداة 

الثالثة   ج.  المرحلة

يتم احتسـاب الخسائر اإلئتمـــــــــــانية المتوقعة 

 )ECL( لكامل الحياة  

 

إن العوامل المســـــــــتخدمة في إحتساب الخسائر 

لعدم  المعرضة  القيمة  المتوقعة،  اإلئتمانية 

 )LGD( والخســــــــــارة في حال التعثر )EAD( اإليفاء

ونســـــــــبة إحتمال التعثر )PD( هي مشـتقة بشكل 

داخليًا  المطورة  اإلقتصـادية  النماذج  من  عام 

والبيانات التاريخية األخرى. يتم تعديلها لتعكس 

كبير. إجتهاد  تتطلب  معلومات تطلعية والتي 

مخـــــــــــــاطر  في  الزيادة  تؤدي  أن  المتوقع  من 

اإلئتمـــــــــان إلى تصنيف المرحلـــــــة الثانيـــــــة ويتم 

قياســـــها عن طريق مقارنة:

مخاطر إئتمان المدينين منذ نشأتها، أ . 

مخاطر إئتمان المدينين من تاريخ التقرير ب . 

يتم إحتســــــــــاب الخســـــــــــارة اإلئتمانية المتوقعة 

PDxLGDxEAD عبر ضرب )ECL(

.ECL (LIFETIME)

أوراق مـــاليــــــــــــة تمثـــــــــل ديـــــــــــــــــــون

المصرف  في  المالية  األصول  محفظة  تتضمن 
)بإستثناء القروض والتسليفات( من أصول مالية 
سيادية والمصنفة بالكلفة المطفأة أو بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

الجارية  الحسابات  األصول  هذه  على  مثال 
مصرف  لدى  اإليداع  وشهادات  ألجل  الودائع 
اللبنانية. الخزينة  سندات  إلى  باإلضافة  لبنان 

التصنيف  التغيير في  يقوم المصرف بإستخدام 
  Fitchو Moody’s ،S&Pاإلئتمــــــــــــــاني الخـــارجي لـ

لتقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان.

محفظة  ضمن  الدين  سندات  مخاطر  إن 
مرتبطة  هي  المطفأة  بالكلفة  اإلستثمارات 
بصورة أســــاســـــــــية بمخاطر سيادية )من ضمنها 
مصـــــــــــــرف لبنان( ) ١٠٠% في نهــــاية عـــام ٢٠٢٠ 

.)٢٠١٩ عـام  نهاية  في  و٩٥% 
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٣ . الحدود القصوى لمخاطر اإلئتمان 

تتلخص الحدود القصوى لمخاطر اإلئتمان صافي الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:

٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

المجموع الخسارة اإلئتمانية المتوقعة  القيمة اإلجمالية 

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

1,011,152,060 (18,027,813) 1,029,179,873  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

125,878,055 (1,879,778) 127,757,833  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

31,835,763 (104,682) 31,940,445 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

14,134,329 (18,064,463) 31,198,792  قروض وتسليفات للزبائن

61,807,735 _ 61,807,735  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

191,769,499 (58,630,634) 260,745,142  إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

1,436,577,441 (96,707,370) 1,574,570,265

19,491,535 _ 19,491,535 تعهدات بكفالت وتكفالت

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

المجموع الخسارة اإلئتمانية المتوقعة  القيمة اإلجمالية 

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

523,641,078 (8,287,453) 531,928,531  الصندوق وودائع لدى مؤسسات االصدار

526,990,274 (10,987,032) 537,977,306  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

30,415,125 (47,195) 30,462,320 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

15,521,676 (18,058,148) 33,579,824  قروض وتسليفات للزبائن

104,741,660 (286,498) 105,028,158  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

224,484,321 (59,034,957) 283,519,278  إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

1,425,794,134 (96,701,283) 1,522,495,417

19,216,633 _ 19,216,633 تعهدات بكفالت وتكفالت
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إن تغيرات األرصدة التي ساهمت في التغييرات في الخسائر اإلئتمانية، هي كما يلي:

٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

المجموع المرحلة الثانية المرحلة الثالثة  المرحلة األولى

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

الرصيد كما في ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٠

524,087,739 _ _ 524,087,739  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

533,109,200 _ _ 533,109,200  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

30,462,320 _ _ 30,462,320 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

33,579,824 28,934,393 1,094,013 3,551,418  قروض وتسليفات للزبائن

7,424,438 _ _ 7,424,438  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

280,832,022 _ _ 280,832,022 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

19,217,633 _ _ 19,217,633 تعهدات بكفاالت وتكفالت

1,428,713,176 28,934,393 1,094,013 1,398,684,770

 صافي التغير خالل السنة

496,983,435 _ _ 496,983,435  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

(405,615,775) _ _ (405,615,775)  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

1,477,845 _ _ 1,477,845 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

(1,381,032) 368,926 (915,753) (834,205)  قروض وتسليفات للزبائن

(7,424,438) _ _ (7,424,438)  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(24,010,661) _ _ (24,010,661) إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

273,902 _ _ 273,902 تعهدات بكفاالت وتكفالت

60,303,276 368,926 (915,753) 60,850,103

الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

1,021,071,174 _ _ 1,021,071,174  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

127,493,425 _ _ 127,493,425  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

31,940,165 _ _ 31,940,165 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

32,198,792 29,303,319 178,260 2,717,213  قروض وتسليفات للزبائن

_ _ _ _  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

256,821,361 _ _ 256,821,361 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

19,491,535 _ _ 19,491,535 تعهدات بكفاالت وتكفالت

1,489,016,452 29,303,319 178,260 1,459,534,873
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٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

المجموع المرحلة الثانية المرحلة الثالثة  المرحلة األولى

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

الرصيد كما في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٩

365,587,750 _ _ 365,587,750  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

604,507,743 _ _ 604,507,743  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

20,020,504 _ _ 20,020,504 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

38,908,063 28,513,579 2,237,454 8,157,030  قروض وتسليفات للزبائن

14,170,500 _ _ 14,170,500  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

338,043,816 _ _ 338,043,816 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

65,841,758 _ _ 65,841,758 تعهدات بكفاالت وتكفالت

1,447,080,134 28,513,579 2,237,454 1,416,329,101

 صافي التغير خالل السنة

158,499,989 _ _ 158,499,989  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

(66,530,437) _ _ (66,530,437)  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

10,439,770 _ _ 10,439,770 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

(5,328,239) 420,814 (1,143,441) (4,605,612)  قروض وتسليفات للزبائن

(6,746,062) _ _ (6,746,062)  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(57,211,783) _ _ (57,211,783) إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

(46,624,125) _ _ (46,624,125) تعهدات بكفاالت وتكفالت

(13,500,887) 420,814 (1,143,441) (12,778,260)

الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩

524,087,739 _ _ 524,087,739  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

537,977,306 _ _ 537,977,306  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

30,460,274 _ _ 30,460,274 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

33,579,824 28,934,393 1,094,013 3,551,418  قروض وتسليفات للزبائن

7,424,438 7,424,438 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

280,832,033 _ _ 280,832,033  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

19,217,633 _ _ 19,217,633 تعهدات بكفاالت وتكفالت

1,433,579,247 28,934,393 1,094,013 1,403,550,841
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تتلخص حركة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:

٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

المجموع المرحلة الثانية المرحلة الثالثة  المرحلة األولى

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

الرصيد كما في ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٠

8,287,453 _ _ 8,287,453  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

10,987,032 _ _ 10,987,032  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

47,195 _ _ 47,195 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

18,058,148 17,007,418 892,305 158,425  قروض وتسليفات للزبائن

286,498 _ _ 286,498  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

59,034,957 _ _ 59,034,957 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

96,701,283 17,007,418 892,305 78,801,560

 صافي التغير خالل السنة

9,740,360 _ _ 9,740,360  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

(9,107,254) _ _ (9,107,254)  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

57,487 _ _ 57,487 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

6,315 6,315 _ _  قروض وتسليفات للزبائن

(286,498) _ _ (286,498)  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(404,323) _ _ (404,323) إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

6,087 6,315 _ (228)

الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

18,027,813 _ _ 18,027,813  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

1,879,778 _ _ 1,879,778  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

104,682 _ _ 104,682 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

18,064,463 17,013,733 892,305 158,425 قروض وتسليفات للزبائن

58,630,634 _ _ 58,630,634 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

96,707,370 17,013,733 892,305 78,801,332
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٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

المجموع المرحلة الثانية المرحلة الثالثة  المرحلة األولى

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

الرصيد كما في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٩

1,545,572 _ _ 1,545,572  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

8,539,208 _ _ 8,539,208  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

15,624 _ _ 15,624 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

17,966,402 17,007,418 836,648 122,336  قروض وتسليفات للزبائن

216,738 _ _ 216,738  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,137,009 _ _ 2,137,009 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

228,078 _ _ 228,078 تعهدات بكفاالت وتكفالت

30,648,631 17,007,418 836,648 12,804,565

 صافي التغير خالل السنة

6,741,881 _ _ 6,741,881  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

2,447,824 _ _ 2,447,824  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

31,571 _ _ 31,571 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

91,746 _ 55,658 36,088  قروض وتسليفات للزبائن

69,760 _ _ 69,760  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

56,897,948 _ _ 56,897,948 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

(228,078) _ _ (228,078) تعهدات بكفاالت وتكفالت

66,052,652 _ 55,658 65,996,994

الرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩

8,287,453 _ _ 8,287,453  الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

10,987,032 _ _ 10,987,032  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

47,195 _ _ 47,195 ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

18,058,148 17,007,418 892,306 158,424  قروض وتسليفات للزبائن

286,498 _ _ 286,498  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

59,034,957 _ _ 59,034,957 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

96,701,283 17,007,418 892,306 78,801,559
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 للمناطـق الجغرافيــــــــة
ً
تركيز مخاطــــر اإلئتمــــــان، وفقا

قام المصرف بتوزيع اإلنكشافات على القطاعات الجغرافية باإلستناد إلى بلد الموطن للجهات المتعاقد معها كما يلي:

٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

المجموع مختلف البلدان األوروبية لبنان

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

الموجودات المالية

1,011,152,060 _ _ 1,011,152,060 الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

125,878,055 2,827 _ 125,875,228 ودائع لدى مصارف ومؤسسات المالية

31,835,763 219,247 31,616,516 _ ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

14,134,329 153,128 _ 13,981,201   قـروض وتسليفـات للزبائـن

6,444,449 75,375 _ 6,369,074 إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

61,807,735 _ _ 61,807,735  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

191,791,316 _ _ 191,791,316 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

1,443,043,707 450,577 31,616,516 1,410,976,614

بنود خارج الميزانية

19,491,535 653,475 3,015 18,835,045 كفاالت

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

المجموع مختلف البلدان األوروبية لبنان

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

الموجودات المالية

523,641,078 _ _ 523,641,078 الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

526,990,274 2,670 6,329,155 520,658,449 ودائع لدى مصارف ومؤسسات المالية

30,415,125 717,982 29,697,143 _ ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

15,521,676 62,062 _ 15,459,614   قـروض وتسليفـات للزبائـن

12,204,040 75,375 _ 12,128,665 إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

104,741,660 _ _ 104,741,660  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

224,484,321 _ _ 224,484,321 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

1,437,998,174 858,089 36,026,298 1,401,113,787

بنود خارج الميزانية

19,131,102 662,453 3,015 18,465,634 كفاالت

86,531 _ _ _ إعتمادات مستندية – تصدير مثبتة

19,217,633 662,453 3,015 18,465,634
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 للقطــــــاع اإلقتصـــــادي     
ً
تركيـــز مخاطــــر اإلئتمــــــــان وفقـا

٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

مجموع أفراد مختلف تجارة مقاوالت صناعة  مؤسسات
مالية

مخاطر سيادية

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

الموجودات المالية

1,011,152,060 _ _ _ _ _ _ 1,011,152,060 الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

125,878,055 _ _ _ _ _ 125,878,055 _ ودائع لدى مصارف ومؤسسات المالية

31,835,763 _ _ _ _ _ 31,835,763 _ ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

14,134,329 1,314,890 221,744 5,783,646 3,046,731 3,767,318 _ _   قـروض وتسليفـات للزبائـن

6,444,449 _ _ _ 109,269 _ 6,335,180 _ إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر

61,807,735 _ _ _ _ _ 61,807,735 _  إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

191,791,316 _ _ _ _ _ 191,791,316 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

1,443,043,707 1,314,890 221,744 5,783,646 3,156,000 3,767,318 225,856,773 1,202,943,376

بنود خارج الميزانية

19,491,535 243,613 540,064 100 70,585 15,175 18,621,998 _   كفاالت

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

مجموع أفراد مختلف تجارة مقاوالت صناعة  مؤسسات
مالية

 مخاطر
سيادية

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

الموجودات المالية

523,641,078 _ _ _ _ _ _ 523,641,078 الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

526,990,274 _ _ _ _ _ 526,990,274 _ ودائع لدى مصارف ومؤسسات المالية

30,415,125 _ _ _ _ _ 30,415,125 _ ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

15,521,676 1,792,573 314,709 5,814,974 3,390,131 4,209,289 _ _   قـروض وتسليفـات للزبائـن

12,204,040 _ _ _ 42,719 _ 12,161,321 _ إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر

104,741,660 _ _ _ _ _ 104,741,660 _ إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

224,484,321 _ _ _ _ _ 22,193,828 202,290,493 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

1,437,998,174 1,792,573 314,709 5,814,974 3,432,850 4,209,289 696,502,208 725,931,571

بنود خارج الميزانية

19,131,102 638,818 523,414 15,175 101,790 15,175 17,836,730 _   كفاالت

86,531 _ _ _ _ _ 86,531 _ إعتمادات مستندية – تصدير مثبتة

19,217,633 638,818 523,414 15,175 101,790 15,175 17,923,261 _
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الضمانات المأخوذة مقابل القروض والتسليفات للزبائن 

  ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

قيمة الضمانات المستلمة

مجموع

الضمانات

ضمانات شخصية  تأمين عقاري من 

 الدرجة األولى

 أموال موضوعة
كضمانة

صافي المخاطر  مؤونة الخسائر
 اإلئتمانية
المتوقعة

 مخاطر الدين
 اإلجمالي بعد

 تنزيل الفوائد غير
المحققة

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

قروض مصنفة عاملة

182,273 16,560 _ 165,713 767,591 (158,425) 926,016  قروض تجزئة 

3,051,180 _ 3,051,180 _ 1,032,714 _ 1,032,714  قروض سكنية 

قروض مصنفة عاملة-شركات

2,655,072 _ 2,612,428 42,644 44,438 (892,305) 936,743 مؤسسات صغيرة ومتوسطة 

38,539,238 _ 38,539,238 _ 12,289,586 (17,013,733) 29,303,319 قروض مشكوك بتحصيلها ورديئة

44,427,763 16,560 44,202,846 208,357 14,134,329 (18,064,463) 32,198,792

  ٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

قيمة الضمانات المستلمة

مجموع

الضمانات

ضمانات شخصية  تأمين عقاري من 

 الدرجة األولى

 أموال موضوعة
كضمانة

صافي المخاطر  مؤونة الخسائر
 اإلئتمانية
المتوقعة

 مخاطر الدين
 اإلجمالي بعد

 تنزيل الفوائد غير
المحققة

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

قروض مصنفة عاملة

298,510 23,641 _ 274,869 505,985 (158,425) 664,410  قروض تجزئة 

3,859,200 _ 3,859,200 _ 1,286,600 _ 1,286,600  قروض سكنية 

قروض مصنفة عاملة-شركات

15,182,212 _ 15,124,678 57,534 1,802,116 (892,305) 2,694,421 مؤسسات صغيرة ومتوسطة 

37,936,238 _ 37,936,238 _ 11,926,975 (17,007,418) 28,934,393 قروض مشكوك بتحصيلها ورديئة

57,276,160 23,641 56,920,116 332,403 15,521,676 (18,058,148) 33,579,824
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مخاطر السوق

تعرف مخاطر الســـوق بالخسائــر التي تصيب المراكز المالية في داخل وخارج بيان الوضع المالي الناتجة عن تقلبات األسعار السوقية. تتضمن مخاطر 
السوق، مخاطر نسب الفوائد لألدوات المالية باإلضافة إلى مخاطر القطع.

مخاطر القطع

تنشأ مخاطر القطع من تأثير تقلبات أسعار الصرف على الموجودات والمطلوبـــات المصرفية بالعمالت األجنبية. 

  ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

المجموع عمالت أجنبية | خارجي عمالت أجنبية | محلي  ليرة لبنانية

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

 الموجودات

1,011,152,060 601,172 907,155,343 103,395,545 الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

125,878,055 2,828 113,705,019 12,170,208 ودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية

31,835,763 31,835,763 _ _ ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

14,134,329 _ 13,584,715 549,614   قـروض وتسليفـات للزبائـن

6,444,449 _ 6,274,449 170,000
إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمةالعادلة

من خالل األرباح والخسائر

61,807,735 _ 61,807,735 _ إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

191,791,316 _ 152,590,999 39,200,317 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

43,399,105 _ 38,977,686 4,421,419 أصول ثابتة مادية

159,465 _ _ 159,465 أصول ثابتة غير مادية

10,240,875 _ 9,503,617 737,258  موجودات أخرى

1,496,843,152 32,439,763 1,303,599,563 160,803,826    مجموع الموجودات

المطلوبات

80,410,591 80,410,591 _ _ ودائع مؤسسات اإلصدار

11,526,992 8,026,417 _ 3,500,575 ودائع المصارف والمؤسسات المالية

867,097,359 867,097,359 _ _  ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

292,981,487 _ 232,592,264 60,389,223  ودائع وحسابات الزبائن

8,835,965 _ 4,938,686 3,897,279 مطلوبات أخرى

8,015,940 _ 876,591 7,139,349 مؤونات

1,268,868,334 955,534,367 238,407,541 74,926,426 مجموع المطلوبات

227,974,818 (923,094,604) 1,065,192,022 85,877,400 صافي الموجوادت

 

| ٢٠٢٠ | التقـرير الســــنوي | مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. ٧٦



كما هو مذكور في اإليضاح رقم ١، يتم تقييم موجودات ومطلوبات المصرف بالعمالت األجنبية بسعر الصرف الرسمي، بينما هناك تقلبات عالية وتباين 
كبير في أسعار الصرف المتعددة غير الرسمية في األسواق الموازية التي ظهرت منذ بداية األزمة اإلقتصادية والتقييد على رؤوس األموال وعلى 
عمليات سحب العمالت األجنبية والتحويالت إلى الخارج، وبالتالي، فإن اإلدارة غير قادرة على تحديد الحركة الممكنة المعقولة من أجل توفير تحليل 
كمي مفيد للحساسية. وسيتم اإلعتراف بتأثير تقييم هذه األصول والخصوم بسعر مختلف في البيانات المالية بمجرد تغيير سعر الصرف الرسمي من 

قبل السلطات المختصة.

  ٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

المجموع عمالت أخرى يورو جنيه إسترليني دوالر أميركي  ليرة لبنانية

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

 الموجودات

523,641,078 _ 94,631,723 94,581 335,643,947 93,270,827 الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

526,990,274 10,886 165,889,560 21,144 313,336,081 47,732,603 ودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية

30,415,125 86,203 1,648,589 642,590 28,037,743 _ ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

15,521,676 _ _ _ 14,780,592 741,084   قـروض وتسليفـات للزبائـن

12,204,040 _ 28,930 _ 12,005,110 170,000
إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمةالعادلة

من خالل األرباح والخسائر

104,741,660 _ _ _ 104,741,660 _ إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

224,484,321 _ _ _ 190,220,267 34,264,054 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

46,675,421 _ _ _ 41,691,246 4,984,175 أصول ثابتة مادية

280,815 _ _ _ _ 280,815 أصول ثابتة غير مادية

5,167,129 _ _ 16,360 4,618,261 532,508  موجودات أخرى

1,490,121,539 97,089 262,198,802 774,675 1,045,074,907 181,976,066    مجموع الموجودات

المطلوبات

80,484,850 _ 883,859 _ 79,600,991 _ ودائع مؤسسات اإلصدار

23,892,826 2,098 1,472,233 2,356 22,416,139 _ ودائع المصارف والمؤسسات المالية

842,432,494 _ 235,275,512 _ 607,156,982 _  ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

278,201,225 25,335 24,557,737 781,759 173,153,306 79,683,088  ودائع وحسابات الزبائن

9,784,731 _ _ 7 4,948,536 4,836,188 مطلوبات أخرى

7,748,739 _ _ _ 699,523 7,049,216 مؤونات

1,242,544,865 27,433 262,189,341 784,122 887,975,477 91,568,492 مجموع المطلوبات

247,576,674 69,656 9,461 (9,447) 157,099,430 90,407,574 صافي الموجوادت
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تتلخص وضعية فجوة مخاطر أسعار الفوائد على جدول تحليل حساسية الفوائد للحسابات كما تبينه الجداول التالية:

  ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

المجموع  أكثر من خمس
سنوات

 من سنة إلى
خمس سنوات

أقل من سنة  غير معّرضة
 للفائدة

 متخلفة السداد
ومتعثرة

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

 الموجودات المالية

1,011,152,060 182,596,060 27,063,049 39,164,736 762,328,215 _ الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

125,878,055 _ _ 126,250,734 (372,679) _ الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية

31,835,763 _ _ 14,321,530 17,514,233 _ الودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

14,134,329 _ 67,904 8,500 1,768,339 12,289,586   القـروض والتسليفـات للزبائـن

6,444,449 _ _ _ 6,444,449 _ إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمةالعادلة من خالل األرباح والخسائر

61,807,735 _ _ _ 61,807,735 _ إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

191,791,316 41,650,184 67,663,950 4,324,179 (60,840,992) 138,993,995 إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

1,443,043,707 224,246,244 94,794,903 184,069,679 788,649,300 151,283,581 مجموع الموجودات المالية

المطلوبات المالية

80,410,591 _ _ 75,396,745 5,013,846 _ ودائع مؤسسات اإلصدار

11,526,992 _ _ 7,296,962 4,230,030 _ ودائع المصارف والمؤسسات المالية

867,097,359 _ _ 777,571,915 89,525,444 _ الودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

292,981,487 _ 19,207,423 162,634,865 111,139,199 _  ودائع وحسابات الزبائن

1,252,016,429 _ 19,207,423 1,022,900,487 209,908,519 _ مجموع المطلوبات المالية
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  ٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩

المجموع  أكثر من خمس
سنوات

 بين سنة
وخمس سنوات

أقل من شهر  غير معّرضة
 للفائدة

 متخلفة السداد
ومتعثرة

ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل. ألف ل.ل.

 الموجودات المالية

523,641,078 190,031,248 26,914,357 205,021,985 101,673,488 _ الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان

526,990,274 _ _ 500,557,303 26,432,971 _ الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية

30,415,125 _ _ 26,835,546 3,579,579 _ الودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

15,521,676 _ 131,175 3,730,155 (266,629) 11,926,975   القـروض والتسليفـات للزبائـن

12,204,040 _ _ _ 12,204,040 _ إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمةالعادلة من خالل األرباح والخسائر

104,741,660 _ 15,075,000 179,660 89,487,000 _ إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

224,484,321 68,866,208 170,394,594 46,328,232 (61,104,713) _ إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

1,437,998,174 258,897,456 212,515,126 782,652,881 172,005,736 11,926,975 مجموع الموجودات المالية

المطلوبات المالية

80,484,850 _ _ 75,557,481 4,927,369 _ ودائع مؤسسات اإلصدار

23,892,826 _ _ 19,053,701 4,839,125 _ ودائع المصارف والمؤسسات المالية

842,432,494 _ _ 841,927,882 504,612 _ الودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة 

278,201,225 _ 3,268,560 236,314,262 38,618,403 _  ودائع وحسابات الزبائن

1,225,011,395 _ 3,268,560 1,172,853,326 48,889,509 _ مجموع المطلوبات المالية

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم تمكن المصرف من اإليفاء بمتطلباته النقدية. قد تنتج مخاطر السيولة من تقلبات األسواق أو تدنـي في مالءة المقترضين 
التي قـد تؤدي إلى الحد من مصادر األموال وتدفقاتها على المصرف. نتيجة لإلضطرابات اإلجتماعية والمظاهرات السائدة في لبنان منذ ١7 تشرين األول 
٢٠١٩، تعرض القطاع المصرفي ككل إلى تعطيل األعمال بعد أيام من اإلغالق باإلضافة إلى تهافت المودعين لمحاولة سحب ودائعهم، بالتزامن مع تخفيض 
التصنيف اإلئتماني السيادي المرتبطة بالظروف اإلقتصادية والسياسية في لبنان، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تقيد حركة العمالت األجنبية، 

تدفقات رأس المال والتدفق الحر لحركة األموال، وغيرها من العوامل التي تسهم في تعطيل العمليات المصرفية العادية. 

تماشيًا مع متطلبات تعميم مصرف لبنان رقم ١٥٤، قام المصرف في الفترة الالحقة بتكوين حسابًا خارجيًا اليقل عن ٣% من مجموع الودائع بالعمالت األجنبية 
لديه كما في ٣١ تموز ٢٠٢٠.
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٣٢. إدارة رأس المال

يتقيد بمتطلبات  المال بحيث  المصرف رأس  يدير 
كفاية رأس المال المحددة من قبل مصرف لبنان، 
وهو السلطة المنظمة االهم بالنسبة للمصرف.

يفرض مصرف لبنـان على كل مصرف، أو مجموعة 
الخاصة  أموالها  أصل  من  تخصص  إن  مصرفيـة، 
األساسية حد أدنى إلزامي لرأس المال قـدره ١٠ 
مليار ل.ل. عن مركـزه الرئيسي )في لبنان(، و٥٠٠ 
مليون ل.ل. عن كل فـرع محلي، و ١،٥ مليار ل.ل. 
عن كل فرع في الخارج )للمصارف اللبنانية، وذلك 

السلطات  تفرضه  الذي  المبلغ  إلى  باإلضافة 
الخارج(.  المعنية في 

والمساعدة  األساسية  الخاصة  األموال  تنقسم 
يلي: كما  للمصرف 

:)Tier 1( أموال خاصة أساسية
المقدمات  العادية،  المال  رأس  أسهم  تشمل؛ 
النقدية المخصصة من المساهمين لرأس المال، 
اإلحتياطيات القانونيـة والنظامية المأخوذة من 

األرباح، أرباح سابقـة مدورة )ال تشمل أرباح السنة 
األصول  قيمة  منها  ينـزل  أن  على  الجارية(، 

المادية. غير  الثابتة 

:)Tier 2( أموال خاصة مسانـدة
من  المتراكم  اإليجابي  التغيير  من   %٥٠ تمثل 
القيمة العادلة لألوراق المالية بالقيمة العادلة 

اآلخر. الشامل  الدخل  خالل  من 

لقد تقيد المصرف بالمتطلبات الرأسمالية المفروضة خالل الفترة الحالية 

٣١٣١ كانون األول، ٢٠١٩٢٠١٩ ٣١٣١ كانون األول، ٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف ل.ل. ألف ل.ل.

208,733,720 191,742,345 األموال الخاصة األساسية

38,223,000 12,520,936 األموال الخاصة المساندة

246,956,720 204,263,281 األموال الخاصة اإلجمالية المعتمدة )البسط(ط

1,544,165,624 1,001,674,870 مخاطر اإلئتمان

26,519,520 23,321,000 مخاطر السوق

65,478,750 32,620,313 مخاطر التشغيل

1,636,163,894 1,057,616,183  مجموع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر وبنود خارج الميزانية والتشغيل )المقام(ة

15.09% 19.31% نسبة األموال الخاصة اإلجمالية

12.76% 18.13% نسبة األموال الخاصة األساسية الصافية

12.76% 18.13% نسبة حقوق حملة األسهم العادية بعد التنزيالت

%

7.0  نسبة حقوق حملة األسهم العادية

8.5 نسبة األموال الخاصة األساسية

10.5 نسبة األموال الخاصة اإلجمالية 

%

7  نسبة حقوق حملة األسهم العادية

10 نسبة األموال الخاصة األساسية

12 نسبة األموال الخاصة اإلجمالية 

األموال  على  الحفاظ  إحتياطي  فيها  بما  المال  رأس  لنسب  األدنى  الحد 
المرجحة: الموجودات  من   %٢،٥ بنسبة  الخاصة 

يحظر على المصارف توزيع أي أرباح في حال تدنت أي من نسب المالءة 
عن: لديه 

زيادة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة النظامية لجميع الموجودات المالية المقيمة بما في ذلك أرصدة المصارف مع المصرف المركزي بالعمالت األجنبية.

٣٣. إلتزامات محتملة 

٣٤. الموافقة على البيانات المالية 

هناك بعض الدعاوى القانونية مقامة ضد المصرف وبرأى اإلدارة والمستشار القانوني للمصرف فإنه غير المحتمل أن يترتب إلتزامات هامة من جرائها.

كما جاء في اإليضاح رقم ١٨، إن التصاريح الضريبية للسنوات من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠ تبقى خاضعة للمراجعة والتكليف النهائي من قبل دائرة كبار المكلفين.

وافق مجلس إدارة المصرف اإلدارة بتاريخ ١7 تشرين الثاني ٢٠٢١ على إصدار البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.
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المركز الرئيســــــــــــــي 
الئحــــــــــــــة البنوك ٦٢

وسط البلد، ساحة الشهداء،
C بناية بيروت غاردن، بلوك

صندوق البريد ٩٥7٥-١١ بيروت، لبنان
السجل التجاري ٣٠١٩٩ بيروت

هــــاتـــف  ٣٠٠ ٩٥١ ١ ٩٦١+
فــــاكس                ٣٩٠ ٩٥١ ١ ٩٦١+ | ٠٦٤ ٩٩٨  ١ ٩٦١+ 

info@nacb.com.lb البريد اإللكتروني
  NACBLBBE سويفت

www.nacb.com.lb موقع اإلنترنت

الفرع
سن الفيل، مستديرة المكلس،
ســــــــــنتر ســــــــار، الطابق األول

صندوق البريد ٩٥7٥-١١ بيروت، لبنان
هـــاتف  ٤٠٠ ٩٥١ ١ ٩٦١+ | ١/ ٦7٠ ٤٨٥ ١ ٩٦١+

مباشـر  ٩٦٩ ٤٩7 ١ ٩٦١+ 
فـاكس ٦٨١ ٤٨٥ ١ ٩٦١+

sbranch@nacb.com.lb

 /٣٩١/٣٩٢
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