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* in Million LBP * US Dollar exchange rate: 1507.50 LBP

FINANCIAL HIGHLIGHTS
RETURN ON ASSETS

TOTAL ASSETS

0.86%

RETURN ON EQUITY

1,553,456
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1,163,267
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LOANS & ADVANCES TO DEPOSITS RATIO
2019

5.8%

2018

7.1%

2017

6.8%

2016

7.5%

2015

7.9%
0%
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NET PROFIT

2017

13,677

15,612
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2019

42,997

2015

11,021

10,667

20,000

Since 2012, the bank’s board of
directors has addressed the parent
bank with many correspondences,
reports and reviews that included a
complete vision to avoid future risks
and presented a strategic plan and
a complete and detailed analysis of
the options that can be adopted and
the positive and negative indicators,
especially since the conditions
were favorable to achieving those
proposed strategic goals.
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CAPITAL ADEQUACY RATIO

GEARING RATIO
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0.87
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1.04
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16.00%

17.00%

18.00%

19.00%

20.00%

21.00%
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT

A. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS/
GENERAL MANAGER'S LETTER
Dear Sirs,
Global geopolitical tensions and cumulative trade concerns have
undermined economic activity at the global level, increased the
economic deflation in the Middle East and North Africa region and
deflated the real GDP growth from 2.4% in 2018 to 1.9% in 2019
approximately in the Arab world.
The year 2019 was another year bristling with challenges for the
Lebanese economy in general, and the banking sector in particular,
following the series of events that erupted at the end of the year
and that had and will continue to have serious repercussions on
the Lebanese economy, public finances and the banking industry
for years to come. The financial and economic figures in Lebanon
witnessed an unprecedented decline accompanied by the usual
political tension in the country. As a result, the international credit
rating agencies lowered the Lebanese sovereign rating to an area
closer to the default zone. The October 17 protests in Lebanon
exacerbated the situation and were accompanied by the continued
shortfall in implementing the long-awaited reforms in vital sectors
such as energy, environment, combating corruption, restructuring
public debt and reducing the balance of payments deficit, forcing
the Central Bank and the Association of Lebanese Banks to take
exceptional measures and decisions, the aim of which, according to
their policy, was to maintain the stability of the sector and manage
liquidity in light of the great rush of customers towards banks and
in light of the deteriorating financial and economic conditions.
The protests and the resignation of the government prompted a
rush to withdraw deposits and/or convert deposits denominated
in Lebanese pounds into US dollars; this pushed the exchange rate
of the Lebanese pound against the US dollar in the parallel market
to the threshold of 2000 Lebanese pounds during the month of
December 2019. The banking sector witnessed an annual deflation
of 13.11% in the consolidated balance sheet of resident commercial
banks to about $216 billion US dollars by the end of December
2019, and the dollarization rate of deposits increased from 70.62%
to 76.02% in 2018. Bank profitability was also under pressure in
2019 due to tax increases and large provisioning requirements.
Certainly, the year 2020 brought additional shocks to Lebanon
with the outbreak of COVID-19, the blast of the port of Beirut, and
the state defaulting on sovereign Eurobonds - which resulted in
a public health disaster, a blow to the real economy, and severe
pressures on the financial and banking system in Lebanon as the
value of the Lebanese currency continued to deteriorate in the
parallel market.
North Africa Commercial Bank - Beirut is still trying to meet these
challenges by adopting an appropriate policy to protect the status
quo, enhance solvency and liquidity ratios, allocate the realized
profits to the provisions for expected credit losses in accordance
with the principle of continuity and maintain the sturdiness of its
assets in the first place amid further rationalization of operating
expenses, which is reflected in the figures of the conservative
budget.
12

In the period from 2011 to 2019, current activities were initiated
and operational effectiveness was addressed by taking a
series of initiatives, taking into account the large capital cost to
enhance competitiveness within the Lebanese market, in addition
to controlling the increasing costs in the banking operating
environment. Accordingly, the North Africa Commercial Bank was
not exposed to any substantial risks in this framework within a
very difficult environment due to the complete conviction to
achieve the goal of protecting the bank’s resources, whether
deposits for customers amounting to $185 million US dollars
or external resources from banks amounting to $628 million US
dollars, including the owner’s deposits with a value of $503 million
US dollars, while focusing as much as possible on investing in
highly robust Lebanese banks’ deposits worth $368 million US
dollars, certificates of deposit and the Banque du Liban deposits
worth $370 million, Lebanese state bonds worth $148 million
US dollars, contributions to the capital of the most prominent
Lebanese banks worth $70 million US dollars, fixed assets of $31
million US dollars, cumulative profits of approximately $93 million
US dollars (the profits for the year 2019 amounting to $14.8
million US dollars were allocated as provisions to cover credit
risks), financial solvency of 18%, and an increase in shareholders'
equity of $51 million US dollars, $39 million US dollars of which
were allocated as provisions on the bank's credit portfolios, and
the bank distributed profits to shareholders with the amount of
$28 million US dollars, or more than 300% of the paid-up capital.
Since 2012, the bank’s board of directors has addressed the
parent bank with many correspondences, reports and reviews that
included a complete vision to avoid future risks and presented a
strategic plan and a complete and detailed analysis of the options
that can be adopted and the positive and negative indicators,
especially since the conditions were favorable to achieving those
proposed strategic goals. However, no decision in this regard was
taken in a timely manner, which made the bank’s management in
Beirut lose the ability to fortify the bank’s financial position, activate
its services and expansion, although the events at that time gave
accurate signs and indicators that confirm that the political conflict
in the region will have negative repercussions on the economic
and financial level for all countries, especially Lebanon, where it
was possible to take the necessary measures to confront this
crisis at that time to reduce the greatest amount of risks given the
small size of the institution through the introduction of a strategic
partner in the bank, which we referred to over the eight past years
in reports submitted to previous general assemblies.
At that time, the bank had supported its strategic directions with
the opinions of one of the most important consulting companies
(Deloitte), which was commissioned to prepare a detailed and indepth study related to the bank’s strategy. The company submitted
a detailed report and an executive summary; the executive
summary, according to the consulting company, acquiesced to the
studies which were previously submitted to the Board of Directors
since 2012 and which demonstrated the feasibility of adopting
strategic options in a timely manner related to the merger or
acquisition process, through which the status of the institution
could have been more suitable to resist the current crisis.
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The Bank also continued to adopt a conservative policy based on
the quality of its assets, the adequacy of its own funds and the
soundness of its financial position, as the deposits it had in local
credit facilities were not used due to the potential risks as a result
of the instability of the situation in the region as a whole, and the
trend towards reducing the sovereign bond portfolio in foreign
currency and investing in deposits of Lebanese banks with high
solvency and durability, in certificates of deposit, in deposits of
the Central Bank of Lebanon, and in contributions to the capital
of the most prominent Lebanese banks in order to avoid potential
risks in this field.
The provisions that were formed and that recorded negative
results on the result account were under the requirements of the
crisis and not resulting from the bank’s commercial activities.
The constituent provisions amounted to $58 million US dollars,
of which $35 million US dollars belong to the Lebanese state’s
Eurobond portfolio and the rest is distributed to the portfolio
of investments with the Banque du Liban and with commercial
banks. In implementation of Intermediate Circular No. 567 issued
by the Banque du Liban on 26/08/2020 related to the application
of the International Financial Reporting Standard IFR 9, the total
value of the provisions to be formed will be about $20 million
US dollars. The bank was also able, according to the circular, to
gradually build these provisions for a period of 5 years starting
from the year 2020. However, the board of directors approved the
formation of additional provisions as provisions to cover expected
credit losses in the bank’s investment portfolio in the amount of
$29 million and debit them to the profit and loss account for the
fiscal year 2019, similarly to the Lebanese banks that adopted
this policy and recorded huge losses in their budgets during the
year 2019 as a result of their large exposures to the public and
private sectors in Lebanon.
The bank’s total investments (certificates of deposit, deposits,
and current accounts) in US dollars and euros with the Banque
du Liban, the sovereign guarantor and safe haven, compared to
other Lebanese commercial banks as on 03/08/2021, amounted
to about $627 million US dollars, of which $112 million US dollars
are mandatory investments in currencies and cover around 99%
of Libyan banks deposits with us.
The Board of Directors has approved the North Africa Commercial
Bank S.A.L. roadmap to comply with the capital requirements
and the regulations imposed by the Banque du Liban, which is
attached to the memorandum of the Banking Control Commission
dated 15/2020 and pursuant to Banque du Liban’s Basic Decision
No. 13262 dated 27/08/2020 (Basic Circular No. 154) related to
exceptional measures to reactivate the work of banks operating in
Lebanon, and Article Eleven of Banque du Liban’s Basic Decision
No. 6939 dated 25/03/98, Basic Circular No. 44 relating to the
regulatory framework for the sufficiency of capital for banks
operating in Lebanon.
The Board of Directors also approved an increase in private
funds through cash advances in US dollars to keep pace with
the requirements of the Banque du Liban and in implementation
of the intermediate circular No. 532 dated 04/11/2019, which
was based on procedures taken to strengthen the solvency of
Lebanese banks as a result of the severe crisis, in which the BDL
asked all the banks operating in Lebanon to increase their basic
private funds by 20% of the ordinary shareholders’ equities as on
31/12/2018, i.e. by an amount of $41 million US dollars for our
bank, through cash advances in US dollars.

The approval of the Board of Directors of the North Africa
Commercial Bank S.A.L on this came by virtue of the mandatory
text that leads to the necessity of implementing Circular No.
532 by all banks. On 19/02/2020, the Libyan Foreign Bank was
addressed in this concern, accompanied by a letter from the bank
to the BDL asking it to approve the increase in principle of the
deposits available, so that they would be allocated to increasing
the capital until the completion of the procedures with the owner
of the Libyan Foreign Bank. Subsequently, the bank received
the approval of the Banque du Liban on March 18, 2020 for the
proposal, whereby the increase would be through the allocation
of an amount of $41 million US dollars deducted from deposits or
investments, a measure we highly value by the Banque du Liban
until the procedures are completed in accordance with the rules.
The Board of Directors has adopted these measures in order to
preserve the continuity of the bank despite all the compelling
circumstances facing Lebanon, as it is a circular that is binding for
implementation, and it is the only option to avoid severe penalties
that may reach the point of seizure or withdrawal of the bank’s
license, as is the case with other banks operating in Lebanon.
In conclusion
The world is going through a very dangerous stage that has
affected the global economy and the activity of financial
and banking institutions, as we are all aware of the stressful
economic and financial conditions that have taken place in the
Head Offices in Europe and other regions in terms of the majority
of the contributions of the Libyan foreign bank and their low credit
ratings, as well as the ongoing large repercussions of the Corona
pandemic, which led to low levels of liquidity and great pressure
on the capital bases and the required provisions, especially in
Turkey, Italy, Britain and Tunisia. Thus, strengthening the financial
positions of these contributions is an essential option if the
principle of continuity is adopted should the strategy remain in
this direction.
We shall finally point out that the nature of the current risks,
whether sovereign risks or systemic risks, are currently
classified within the category of high risks and not individual
risks (Idiosyncratic risks) especially for North Africa Commercial
Bank, and the process of changing the economic and financial
conditions in Lebanon becomes a joint responsibility locally and
internationally in the first place.
We corroborate the persistence of the North Africa Commercial
Bank - Beirut, to maintain our continuity, as we have indicated, and
to adhere to the monetary and financial policies adopted by the
BDL, and therefore it is necessary to maintain deposits, secure
liquidity, and support its own funds. There is no other option in
light of this climate and exceptional circumstances in Lebanon
and the world.
Lastly, on my behalf, on behalf of the members of the board of
directors and all employees of the North Africa Commercial Bank,
we pray to God to guide us through the good of all, and to give us
security, safety, and the ability to survive.

Mohamed Najib Hmida El-Jamal

Chairman of the Board of Directors/General Manager
13

NORTH AFRICA COMMERCIAL BANK SAL

B. CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL CONTROL
& RISK MANAGEMENT SYSTEMS
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

14

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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Board of Directors
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• Transfers
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BOARD OF DIRECTORS’ COMMITTEES
AUDIT COMMITTEE
•
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 followup on the reports of the controlling bodies.

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.

AML/CFT COMMITTEE

RISK COMMITTEE
• Review NACB Risk Management Framework.
• Review NACB’s Business Model and Recovery Plan.
• Review Risk Appetite and Risk Tolerance.
• Review NACB’s Contingency Funding Plan.
• Review & assess NACB ICAAP.
• Review NACB Business Contingency Plan & Recovery
Plan.
• Review and assess NACB Risk Management Systems
• Present all the required information to allow the Board
of Directors to supervise NACB’s compliance with IFRS
9 Standard.
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• 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.
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CORE DECISIONS’ EXECUTIVE COMMITTEES

CREDIT COMMITTEE

SHAREHOLDING
& PARTICIPATION
COMMITTEE

•
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.

•
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.

• 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.

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

ALCO COMMITTEE

•
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.

•
Supervises the development of the
credit policies.

SENIOR MANAGEMENT COMMITTEES

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

BUSINESS CONTINUITY PLAN COMMITTEE

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

• Examines and assesses all the information security risks.

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

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

• 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.
• Set up evacuation plans in case of emergency
17
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INTERNAL CONTROL & RISK MANAGEMENT SYSTEMS
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:
THE INTERNAL AUDIT UNIT
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.

RISK MANAGEMENT DEPARTMENT
NACB RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

LIQUIDITY RISK

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.

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.

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.
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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.
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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 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 IFRS9 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 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.

COMPLIANCE DEPARTMENT
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. A
 NTI-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.

INFORMATION SECURITY & BUSINESS CONTINUITY UNIT
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.
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C. B
 ANK'S FINANCIAL
ANALYSIS
During the previous years, the Bank was able to increase the
volume of its assets from 1,460 billion Lebanese pounds at
the end of 2015 to 1,490 billion Lebanese pounds at the end of
2019, i.e. an annual growth rate of 2%.
However the financial position of the bank has been negatively
affected leading to a decline in its total assets by 3% as result
of a series of indicators occurred at the end of 2019:
• Business stopped in the last quarter of 2019
• A series of Lebanese sovereign credit risk downgrades that
started to deteriorate since the last quarter of 2019 and
reached the default credit risk rating (to RD) by all international
rating agencies in March 2020
• Imposing restrictions on the movement and withdrawal of
funds in foreign currencies
•
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
•
In the subsequent period from the date of the financial
statements, the Lebanese government announced on March
7, 2020, that it defaulted on the Lebanese state debt bonds
due on March 9, 2020, which resulted in an increase in the
required provisions in accordance with the accounting
standard IFRS 9.
After achieving the final result of the “Profits and Loss”
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 Corona epidemic (Covid 19) in Lebanon, just 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 (Deloitte Company), precautionary measures
have been taken in line with these developments, which
requires providing an amount of 66 billion Lebanese pounds
as provisions for expected credit loss (ECL), including the
mentioned profits, which are 23 billion Lebanese pounds, to
record a negative book result of 43 billion Lebanese pounds,
which is not the result of operations It aims to improve the
financial position in line with the circulars of the Central Bank
of Lebanon and international accounting standards.
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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I. ASSETS
The bank’s assets decreased by 3% compared to the previous
year as a result of the decline in the value of deposits
(customers and banks) due to the political and economic
crises. Nevertheless, the bank was able to maintain a good
growth rate during the previous years as a result of marketing
efforts to strengthen the confidence of depositors in the
strength and durability of the bank.
1,600,000

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.

1,500,000
100%

1,490,122

80%

1,537,064

1,200,000

1,588,345

1,459,619

1,300,000

1,419,288

1,400,000

1,100,000
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55%

50%

51%

49%

45%

74%

60%

40%

1,000,000
Million Lebanese
Pounds

2015

2016

2017

2018

2019

20%

26%

ASSETS DISTRIBUTION RATIOS

0%

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 96% of total assets
by the end of 2019, 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.

Loans

2015

2016

2017

2018

2019

Doubtful Loans

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

2. PLACEMENT WITH BANKS

60%

Placement with banks and financial institutions portfolio
is considered one of the main Bank’s portfolios; where it
represents 62% 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.

40%

3. FINANCIAL INSTRUMENTS PORTFOLIO

100%

1.16%

1.10%

0.59%

2.69%

2.77%

3.17%

1.64%

1.61%

1.68%

1.43%

80%

95.67%

97.26%

97.8%

95.63%

95.8%

2015

2016

2017

2018

2019

20%

0%

Placements with Banks & Financial Instruments

Loans & Advances

The financial instruments portfolio represented 33% of the
Bank's total assets in 2019. It has witnessed a major shift in
the past years towards financial instruments with variable
income, composed of investment in funds and shares issued
by local banks; it is worth noting that these investments are
recorded at fair value.

Other Assets
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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 19% of these sources by the end of 2019, whereas
banks' deposits represented the largest part of these sources
by 61%.
100%

80%

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 61%
of the total sources of funds by the end of 2019, of which
Parent Bank and related parties’ deposits represent the major
part of these deposits.
Million Lebanese Pounds
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500,000
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1.CUSTOMERS' DEPOSITS

3. SHAREHOLDERS' EQUITY

The customers' deposits portfolio represented 19% of the total
sources of funds by the end of 2019.

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. Shareholders' equity in the past five
years grew as follows:
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III. PROFITS AND LOSSES
1. NET INTEREST INCOME

3. A
 DMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

Net interest income has witnessed a drop in the past years due
to the conversion towards investments in financial instruments
with variable income while during the 2019 the net income has
witnessed a major increase due to the increase in the average
interest rate.The development of net interest income in the
past five years was as follows:

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

Million Lebanese Pounds

40,000

35,000

30,000

The final result of the “Profit and Loss” account in the bank
amounted to a profit of 23 billion Lebanese pounds during the
year 2019, but the bank took precautionary measures in line
with developments, which requires the formation of provisions
for expected credit loss worth 66 billion Lebanese pounds
to record a negative book result of 42,997 million Lebanese
pounds at the end of the year 2019.
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4. NET PROFIT
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2. NET COMMISSIONS AND OTHER INCOME

30,000

40,000

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:
Million Lebanese Pounds

50,000

IV. C
 APITAL ADEQUACY RATIO
(BASEL III)

3,500

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:
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7%
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SHAREHOLDERS'
ANNUAL MEETING
The Shareholders Annual Ordinary
Meeting held on 16.02.2022
approved the board of directors’
report, the balance sheet and the
profit and loss account for the
financial year 2019 giving discharge
to the members of the board.

ANNUAL REPORT | 2019

25

NORTH AFRICA COMMERCIAL BANK SAL

05

26

FINANCIAL STATEMENTS
& INDEPENDENT
AUDITORS' REPORT
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

ANNUAL REPORT | 2019

CONTENTS

01
02

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

28

FINANCIAL STATEMENTS

30

A. STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

30

B. STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

31

C. STATEMENT OF PROFIT OR LOSS & OTHER COMPREHENSIVE INCOME

32

D. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

32

E. STATEMENT OF CASH FLOWS

33

F. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

34

1. GENERAL INFORMATION

34

2. APPLICATION OF NEW & REVISED INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

35

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

39

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS & KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

49

5. CASH AND CENTRAL BANK'S

50

6. DEPOSITS WITH BANKS & FINANCIAL INSTITUTIONS

52

7. DEPOSITS WITH THE PARENT, SISTER & OTHER RELATED BANKS

53

8. LOANS & ADVANCES TO CUSTOMERS

53

9. INVESTMENT SECURITIES

54

10. ASSETS UNDER LEVERAGE ARRANGEMENT WITH THE CENTRAL BANK OF LEBANON

58

11. PROPERTY & EQUIPMENT

58

12. INTANGIBLE ASSETS

59

13. OTHER ASSETS

60

14. DEPOSITS FROM A CENTRAL BANK

60

15. DEPOSITS FROM BANKS & FINANCIAL INSTITUTIONS

60

16. DEPOSITS FROM THE PARENT, SISTER & OTHER RELATED BANKS

60

17. CUSTOMERS' DEPOSITS

61

18. OTHER LIABILITIES

62

19. PROVISIONS

63

20. SHARE CAPITAL

63

21. RESERVES

64

22. INTEREST INCOME

64

23. INTEREST EXPENSE

65

24. FEE & COMMISSION INCOME

65

25. NET GAINS ON INVESTMENT SECURITIES AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

65

26. SALARIES & RELATED CHARGES

65

27. GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSES

66

28. CASH & CASH EQUIVALENTS

66

29. FINANCIAL INSTRUMENTS WITH OFF-BALANCE-SHEET RISKS

66

30. BALANCES & TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

67

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

68

32. CAPITAL MANAGEMENT

86

33. CONTINGENT LIABILITIES

87

34. EVENTS AFTER THE END OF THE REPORTING PERIOD

87

35. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

87

27

BT 33135/DTT

NORTH AFRICA COMMERCIAL BANK SAL

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To the Shareholders,
North Africa Commercial Bank S.A.L.
Beirut, Lebanon

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, 2019,
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.
We do not express an opinion on the accompanying financial
statements of the Bank for the year ended December 31, 2019
considering 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.

BASIS FOR DISCLAIMER OF OPINION
1. We draw attention to Note 4 to the accompanying financial
statements, related to the economical and financial conditions
surrounding the Lebanese economy in general and the banking
sector in particular, which currently indicates a high degree of
uncertainty in the ability of the Bank to continue as a going
concern which has been triggered by the following events:
• business disruption since the last quarter of 2019;
• a series of Lebanese sovereign credit risk downgrades which
started to deteriorate since the last quarter of 2019 and
reached a default credit risk rating (to category “RD”) by all
major rating agencies in March 2020, after years of a stable
credit risk rating at “B” category;
• restrictions on the movement and withdrawal of funds in
foreign currencies;
•
the inability to transfer foreign currency funds outside
Lebanon,
• the sharp fluctuation in the foreign currency exchange rates
and creation of parallel markets with a wide range of price
variances,

28

• subsequent to the reporting date, on March 7, 2020, the
Lebanese Government announced its decision to default on
6.375% US$1,200,000,000 bonds due March 9, 2020 and on
all remaining outstanding maturities in foreign currencies;
•
an announcement on March 23, 2020 by the Lebanese
Government to discontinue payments on all of its US Dollars
denominated Eurobonds; and
•
further deterioration in the market value of Lebanese
Government bonds to junk status, resulting in the majority of
the valuation of financial assets being adversely impacted in
Lebanon.
•
prolonged severe inactivity in capital markets rendering
markets illiquid.
• a devastating deadly blast occurred on August 4, 2020 at
the Beirut seaport causing severe property damages across
a wide area of the capital along with a large number of
casualties, aggravating the financial crisis prevailing in the
country.
As the situation is rapidly evolving, the effect of the default
of the Lebanese Government along with the published
Lebanese Government restructuring plan, has exposed the
banking system to a significant degree of uncertainty, with
the magnitude of the poss adverse effects on the Lebanese
economy, the banking sector and the Bank, currently 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 banking sector as a whole in Lebanon 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 have been 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
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should this basis be inappropriate, could result in the Bank
being unable to realize it assets and discharge it’s liabilities in
the normal course of business. The financial statements do
not adequately disclose this fact.
Notwithstanding the above basis for a disclaimer of opinion,
we identified the following departures from the requirements
of IFRS that have a material and pervasive impact on the
financial statements which if available, would have otherwise
resulted in an adverse auditors’ opinion if the Bank had not
booked the required provisions.
2. We draw attention to Note 3 to the accompanying financial
statements which states that these financial statements have
been prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards. Included in the statement of financial
position at December 31, 2019, are financial assets measured
at amortized cost, amounting to LBP224.5 billion (expected
credit losses of LBP59 billion), which have significant exposure
to sovereign debt in both Lebanese Pounds and foreign
currencies; foreign currency deposits with and certificates of
deposit issued by the Central Bank of Lebanon and deposits
held with other Lebanese banks which are credit impaired as
at December 31, 2019 due to the current uncertainty in the
Lebanese banking industry and the Lebanese economy as a
whole. Consequently, the Bank booked additional provisions
in the amount of LBP66 billion 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.
3.a The Bank’s financial assets at fair value, which are carried
in the statement of financial position at LBP105 billion, include
investment funds and shares issued by local Lebanese banks.
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.
3.b 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 as
required by IFRS 13 Fair Value Measurement, 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.

OTHER MATTER
With reference to Article 107 of the Lebanese Code of
Commerce and given the adverse circumstances discussed
in the Basis of Disclaimer of Opinion above and disclosed
under Note 1, to the accompanying financial statements, we
do not recommend that the Board of directors approve any
distribution of dividends to any class of shares.
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.

AUDITORS’ RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE
FINANCIAL STATEMENTS
Our responsibility is to conduct an audit of the Bank’s financial
statements in accordance with International Standards on
Auditing and to issue an auditor’s report. However, because of
the matters described in the Basis for Disclaimer of Opinion
section of our report, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit
opinion on these financial statements.
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.

Deloitte & Touche
Beirut, Lebanon
December 26, 2020

Sidani & Co.
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FINANCIAL STATEMENTS

A. STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31,
Assets

Notes

2019

2018

LBP’000

LBP’000

Cash and deposits with Central Banks

5

523,641,078

369,821,355

Deposits with banks and financial institutions

6

526,990,274

600,608,720

Deposits with the parent, sister and other related banks

7

30,415,125

20,004,879

Loans and advances to customers

8

15,521,676

20,941,661

Investment trading securities at fair value through profit or loss

9

12,204,040

14,252,863

Investment securities at fair value through other comprehensive income

9

104,741,660

124,633,123

Investment securities at amortized cost

9

224,484,321

341,041,841

Property and equipment

11

46,675,421

43,638,362

Intangible assets

12

280,815

375,297

Other assets

13

5,167,129

1,746,366

1,490,121,539

1,537,064,467

80,167,307

Total assets
Liabilities
Deposits from a central bank

14

80,484,850

Deposits from banks and financial institutions

15

23,892,826

89,904,273

Deposits from the parent, sister and other related banks

16

842,432,494

754,463,166

Customers’ deposits

17

278,201,225

293,973,486

Other liabilities

18

9,784,731

3,424,525

Provisions

19

7,748,739

8,154,434

1,242,544,865

1,230,087,191

Total liabilities
Equity
Capital

20

15,000,000

15,000,000

Cash contribution to capital

20

148,488,750

148,488,750

Reserves

21

76,956,605

75,588,919

9

(20,405,654)

(4,002,119)

Change in fair value of investment securities at fair value through other comprehensive income
Retained earnings
(Loss)/profit for the year

Total equity
Total liabilities and equity

70,534,040

58,224,852

(42,997,067)

13,676,874

247,576,674

306,977,276

1,490,121,539

1,537,064,467

19,131,102
86,531

61,854,996
3,986,762

Financial instruments with off-balance sheet risks
Letters of guarantee and standby letters of credit			
Letters of credit - export confirmed

The accompanying notes form an integral part of the Financial statements
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B. STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Year Ended December 31,
Notes

2019

2018

LBP’000

LBP’000

Interest income

79,228,532

65,358,685

Less: withholding tax on interest

(2,683,710)

(2,418,414)

76,544,822

62,940,271

(39,575,106)

(35,578,703)

36,969,716

27,361,568

1,158,665

1,445,516

(186,938)

(179,179)

971,727

1,266,337

7,307,124

8,000,312

101,876

91,081

45,350,443

36,719,298

(66,052,426)

(1,127,703)

(20,701,983)

35,591,595

Interest income, net of withholding tax
Interest expense
• Net interest income
Fee and commission income

22
23

24

Fee and commission expense
• Net fee and commission income
Net gain on investment securities at fair value through profit or loss

25

Gain on difference of exchange
• Net financial revenues
Provision for expected credit loss

31

Net financial (losses)/revenues after provision of impairment loss
Salaries and related charges

(12,036,187)

(13,459,714)

26

(1,745,557)

(807,473)

11 & 12

(4,785,428)

(5,007,467)

27

__

(723,842)

19

__

(67,982)

• Total operating expenses

(18,567,172)

(20,066,478)

(Loss)/profit before income tax

(39,269,155)

15,525,117

(3,727,912)

(1,848,243)

(42,997,067)

13,676,874

Depreciation and amortization
General and administrative expenses
Provision for risk and charges
Other expense

Income tax expense
(Loss)/profit for the year

18

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

2019

2018

LBP’000

LBP’000

(42,997,067)

13,676,874

9

(19,821,929)

(12,729,886)

13, 18

3,418,394

2,164,081

(16,403,535)

(10,565,805)

(59,400,602)

3,111,069

Net (loss)/profit for the year

Other comprehensive income:
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
Total other comprehensive income
Total comprehensive (loss)/income for the year

D. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Capital

Cash
contribution
for capital

Reserves

Change in
fair value of
investment
securities

Retained
earnvings

(Loss)/Profit
for the year

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

15,000,000

148,488,750

83,792,911

6,563,686

46,397,340

15,612,151

315,854,838

_

_

(11,988,631)

_

_

_

(11,988,631)

15,000,000

148,488,750

71,804,280

6,563,686

46,397,340

15,612,151

303,866,207

Allocation of 2017 profit

_

_

3,784,639

_

11,827,512

(15,612,151)

_

Total comprehensive income for the year 2018

_

_

_

(10,565,805)

_

13,676,874

3,111,069

15,000,000

148,488,750

75,588,919

(4,002,119)

58,224,852

13,676,874

306,977,276

Allocation of 2018 profit

_

_

1,367,686

_

12,309,188

(13,676,874)

_

Total comprehensive (loss)/income for the year 2019

_

_

_

(16,403,535)

_

(42,997,067)

(59,400,602)

15,000,000

148,488,750

76,956,605

(20,405,654)

70,534,040

(42,997,067)

247,576,674

Balance January 1, 2018
First time adoption impact of IFRS 9 (Note 2)
Balance December 31, 2018

Balance December 31, 2018

Balance December 31, 2019

The accompanying notes form an integral part of the Financial statements

32

ANNUAL REPORT | 2019

E. STATEMENT OF CASH FLOWS

Year Ended December 31,
Notes

2019

2018

LBP’000

LBP’000

(39,269,155)

15,525,117

1,745,557

807,473

Cash flows from operating activities
(Loss)/profit for the year before income tax
Adjustments for:
• Depreciation and amortization

11 & 12

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

25

2,048,823

557,748

• Provision for expected credit losses

31

66,052,426

1,127,703

• Provision for employees’ end-of-service indemnities

19

344,828

442,882

• Other provisions

19

10,929

_

_

723,842

(9,355,572)

(8,556,656)

• Interest income

(76,544,822)

(62,940,271)

• Interest expense

39,575,106

35,578,703

• Provision for risk and charges
• Dividend income

25

Compulsory deposits with Central Bank of Lebanon with a maturity exceeding three months
Deposits with banks and financial institutions with a maturity exceeding three months

(204,432)

62,975,445

75,033,750

(150,445,073)

Investment securities at fair value through other comprehensive income

9

_

(22,925,035)

Investment securities at amortized cost

9

57,211,794

82,179,337

Loans and advances to customers

8

5,328,239

789,107

Other assets

13

(2,369)

1,389,539

Deposits from banks and financial institutions

15

(66,133,848)

(37,149,646)

Customers’ deposits

17

(17,401,416)

(36,411,411)

Other liabilities

18

4,539,420

727,166

Settlements made from provision for employees’ end-of-service indemnities

19

(582,257)

(557,881)

42,387,001

(116,161,911)

(1,848,243)

(3,442,061)

Income tax paid
Dividends received

9,355,572

8,556,656

Interest received

75,710,463

62,699,062

Interest paid

(36,428,348)

(37,656,143)

Net cash generated by/(used in) operating activities

89,176,445

(86,004,397)

Cash flows from investing activities:
• Acquisition of property and equipment

11

(4,633,037)

(1,663,196)

• Acquisition of intangible assets

12

(55,097)

(110,439)

(4,688,134)

(1,773,635)

Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
• Deposits from central banks

14

290,607

1,204,952

• Deposits from parent, sister and other related banks

16

86,601,062

81,439,217

Net cash generated by financing activities

86,891,669

82,644,169

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

171,379,980

(5,133,863)

Cash and cash equivalents beginning of year

277,529,873

282,663,736

448,909,853

277,529,873

Cash and cash equivalents end of year

28

The accompanying notes form an integral part of the Financial statements
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F. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

1. GENERAL INFORMATION
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).

THE MACRO ECONOMIC ENVIRONMENT
The unprecedented severe financial, economic and monetary
crisis that Lebanon has been witnessing since October
2019 has significantly increased credit, liquidity, market and
operational risks. Banks limited foreign currency withdrawals
and restricted transfers overseas. During December 2019,
there was a credit risk rating downgrade by a rating agency of
certain local rated banks to “C” category.
Sharp fluctuation in the market foreign currency
exchange rate and the creation of parallel markets
with a wide range of price variance were witnessed
in comparison to the official peg of LBP1,507.50
to the US Dollar.
Furthermore, the sovereign credit risk rating started to witness
consecutive downgrading by all major rating agencies to reach
the level of default on March 2020 ,7, when the Lebanese
Government announced that it will withhold payment on
the bonds due on March 2020 ,9, followed by another
announcement on March 2020 ,23 for the discontinuation of
payments on all of its US Dollars denominated Eurobonds. This
led to a further deterioration in the market value of Lebanese
Government bonds to reach junk status. The market value of
all other the financial assets has also been adversely impacted.
On April 2020 ,30, 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 2020 ,1, 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 regard, the Association of Banks in Lebanon has
challenged the Government's plan due to the many uncertainties
and assumptions. The Association of Banks presented an
alternative approach to address the Lebanese economic crisis
in general and the banking crisis in particular. Note that in the
subsequent period, the Lebanese Government resigned and the
work on the plan was freezed, in addition to the suspension of
negotiations with the International Monetary Fund.
On August 2020 ,4, a devastating deadly explosion occurred
in the seaport of Beirut which resulted in, in addition to loss
of lives, severe widespread property damage in a large area of
Beirut, aggravating the economic, financial and social crisis.
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 COVID19pandemic 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.

THE BANK’S FINANCIAL PARTICULARS
Assets and liabilities in foreign currency as of December ,31
2019, 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
34

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
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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 Group did not disclose the
fair value of financial assets measured at amortized cost as
required by IFRS 13 Fair Value Measurements.
The adverse economic conditions and the severe recession,
resulted in a significant deterioration of the credit quality of
the customers’ loans portfolio concentrated in Lebanon since
the last quarter 2019 despite the drop in the customers’ loans
portfolio. The Bank’s credit assessment of the customers’ loans
portfolio is based on information available to management
which did not take into account the circumstances prevailing
as a result of the economic crises and recession which has
intensified as a result of the explosion in the Beirut seaport and
Covid 19 pandemic.
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
2019.

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 2019 ,17.
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.
As disclosed in Note 32 to these financial statements, the
Bank’s capital adequacy ratio as at December 2019 ,31, 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.

2. A
 PPLICATION OF NEW & REVISED INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
2.1. NEW & AMENDED IFRS STANDARDS THAT ARE EFFECTIVE FOR THE CURRENT YEAR
The following new and revised IFRSs and amendments to IFRSs and Interpretations, which became effective for annual periods
beginning on or after January 1, 2019, have been adopted in these financial statements.
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2.1.1 IFRS 16 LEASES
In the current year, the Group, for the first time, has adopted
IFRS 16 Leases (as issued by the IASB in January 2016). The
standard replaces the existing guidance on leases, including
IAS 17 ‘Leases”, IFRIC 4 ‘Determining whether an Arrangement
contains a Lease”, SIC 15 “Operating Leases - Incentives” and
SIC 27 “Evaluating the Substance of Transactions in the Legal
Form of a Lease”.
IFRS 16 introduces new or amended requirements with respect
to lease accounting. It introduces significant changes to the
lessee accounting by removing the distinction between operating
and finance leases and requiring the recognition of a right-ofuse asset and a lease liability at the lease commencement for
all leases, except for short-term leases and leases of low value

assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for
lessor accounting have remained largely unchanged. Therefore,
IFRS 16 does not have an impact for leases where the Group is
the lessor. The impact of the adoption of IFRS 16 on the Group’s
financial statements is described below.
The date of initial application of IFRS 16 for the Group is
January 1, 2019.
The Group has opted for the modified retrospective application
permitted by IFRS 16 upon adoption of the new standard.
Therefore, there is no cumulative effect of adopting IFRS 16 as an
adjustment to the opening balance of retained earnings at January
1, 2019, nor a restatement of the comparative information.

IMPACT OF THE NEW DEFINITION OF A LEASE
The Group has made use of the practical expedient available
on transition to IFRS 16 not to reassess whether a contract
is or contains a lease. Accordingly, the definition of a lease in
accordance with IAS 17 and IFRIC 4 will continue to be applied
to leases entered or modified before January 1, 2019. The
change in definition of a lease mainly relates to the concept
of control. IFRS 16 determines whether a contract contains a
lease on the basis of whether the customer has the right to
control the use of an identified asset for a period of time in

exchange for consideration. The Group applies the definition
of a lease and related guidance set out in IFRS 16 to all lease
contracts entered into or modified on or after January 1,
2019 (whether it is a lessor or a lessee in the lease contract).
In preparation for the first-time application of IFRS 16, the
Group has carried out an implementation project. The project
has shown that the new definition in IFRS 16 will not change
significantly the scope of contracts that meet the definition of
a lease for the Group.

IMPACT ON LESSEE ACCOUNTING
FORMER OPERATING LEASES

LEASE LIABILITIES

IFRS 16 changes how the Group accounts for leases previously
classified as operating leases under IAS 17, which were offbalance-sheet.

At the commencement date of the lease, the Group recognises
lease liabilities measured at the present value of lease payments
to be made over the lease term. The lease payments include
fixed payments (including in substance fixed payments) less any
lease incentives receivable, variable lease payments that depend
on an index or a rate, and amounts expected to be paid under
residual value guarantees. The lease payments also include the
exercise price of a purchase option reasonably certain to be
exercised by the Group and payments of penalties for terminating
a lease, if the lease term reflects the Group exercising the option
to terminate. The variable lease payments that do not depend
on an index or a rate are recognised as expense in the period on
which the event or condition that triggers the payment occurs.

RIGHT-OF-USE ASSETS
The Group recognises right-of-use assets at the commencement
date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available
for use) to all lease contracts entered into or modified on or
after January 1, 2019. Right-of-use assets are measured at cost,
less any accumulated depreciation and impairment losses, and
adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost
of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities
recognised, initial direct costs incurred, and lease payments
made at or before the commencement date less any lease
incentives received. Unless the Group is reasonably certain to
obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term,
the recognised right-of-use assets are depreciated on a straightline basis over the shorter of its estimated useful life and the
lease term. Right-of-use assets are subject to impairment.
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In calculating the present value of lease payments, the Group uses
the incremental borrowing rate at the lease commencement date
if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable.
After the commencement date, the amount of lease liabilities is
increased to reflect the accretion of interest and reduced for the
lease payments made. In addition, the carrying amount of lease
liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the
lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or
a change in the assessment to purchase the underlying asset.
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SHORT-TERM LEASES
The Group applies the short-term lease recognition exemption
to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term
of 12 months or less from the commencement date and do
not contain a purchase option). Lease payments on short-term
leases are recognized as expense on a straight-line basis over
the lease term. The Group does not have leases of low-value
assets.
SIGNIFICANT JUDGEMENT IN DETERMINING THE LEASE
TERM OF CONTRACTS WITH RENEWAL OPTIONS
The Group determines the lease term as the non-cancellable
term of the lease, together with any periods covered by an option
to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or
any periods covered by an option to terminate the lease, if it is
reasonably certain not to be exercised.
The Group has the option, under some of its leases to lease the
assets for additional terms. The Group applies judgement in
evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option
to renew. That is, it considers all relevant factors that create
an economic incentive for it to exercise the renewal. After the
commencement date, the Group reassesses the lease term if there
is a significant event or change in circumstances that is within its
control and affects its ability to exercise (or not to exercise) the
option to renew (e.g., a change in business strategy).
Applying IFRS 16, for all leases (except as noted below), the Group:
a. 
recognizes right-of-use assets and lease liabilities in the
statement of financial position, initially measured at the
present value of future lease payments;

b. recognizes depreciation of right-of-use assets and interest on
lease liabilities in the statement of profit or loss; and
c. separates the total amount of cash paid into a principal portion
(presented within financing activities) and interest (presented
within operating activities) in the statement of cash flows.
FINANCIAL IMPACT OF INITIAL APPLICATION OF IFRS 16
The requirements of IFRS 16 was applied to these leases from
January 1, 2019. The effect of adoption IFRS 16 as at January 1,
2019 (increase/(decrease)) is as follows:
Based on the foregoing, as at January 1, 2019:
•
Right-of-use assets of LBP4.9 billion were recognized and
presented within right-of-use assets.
• Lease liabilities of LBP4.9 billion were recognized and presented
within lease liability.
•
Other assets of LBP233 million related to prepayments of
previous operating leases were derecognized.
For more details regarding the movements of right-of-use assets
and lease liabilities, refer to Note 17.
Moreover, depreciation charge for right-of-use assets presented
within “Depreciation-right-of-use assets” in the statement of
profit or loss. The interest charge on lease liabilities is presented
within “interest expense” in the statement of profit or loss.

2.2 NEW AND AMENDED IFRS APPLIED WITH NO MATERIAL EFFECT ON THE FINANCIAL STATEMENTS
The following new and revised standards and interpretations
have been applied in the current period with no material impact
on the disclosures and amounts reported for the current
and prior periods, but may affect the accounting for future
transactions or arrangements:
• Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle
amending IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 and IAS 23.
• Amendments to IFRS 9 Financial Instruments: Related to
prepayment features with negative compensation. This
amends the existing requirements in IFRS 9 regarding
termination rights in order to allow measurement at
amortized cost (or, depending on the business model, at fair
value through other comprehensive income) even in the case
of negative compensation payments.
• Amendments to IAS 28 Investment in Associates and Joint
Ventures: Relating to long-term interests in associates and
joint ventures. These amendments clarify that an entity

applies IFRS 9 Financial Instruments to long-term interests
in an associate or joint venture that form part of the net
investment in the associate or joint venture but to which the
equity method is not applied.
• IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
• The interpretation addresses the determination of taxable
profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax
credits and tax rates, when there is uncertainty over income
tax treatments under IAS 12. It specifically considers:
• Whether tax treatments should be considered collectively;
• Assumptions for taxation authorities' examinations;
• The determination of taxable profit (tax loss), tax bases,
unused tax losses, unused tax credits and tax rates; and
• The effect of changes in facts and circumstances
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2.3. N
 EW AND REVISED IFRS IN ISSUE BUT NOT YET EFFECTIVE AND NOT EARLY ADOPTED
At the date of authorisation of these financial statements, the Group has not applied the following new and revised IFRS
Standards that have been issued but are not yet effective:
NEW AND REVISED IFRSS

EFFECTIVE FOR ANNUAL PERIODS BEGINNING ON OR AFTER

DEFINITION OF MATERIAL | AMENDMENTS TO IAS 1
PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND IAS 8 ACCOUNTING POLICIES,
CHANGES IN ACCOUNTING ESTIMATES AND ERRORS

January 1, 2020

The new definition states that, ‘Information is material if omitting, misstating or obscuring it
could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose
financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial
information about a specific reporting entity.’
AMENDMENTS TO
IAS 1 PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS
Amendments regarding the classification of liabilities

January 1, 2023

DEFINITION OF A BUSINESS | AMENDMENTS TO IFRS 3
BUSINESS COMBINATIONS

January 1, 2020

The amendments clarify that to be considered a business, an integrated set of activities
and assets must include, at a minimum, an input and a substantive process that together
significantly contribute to the ability to create output. IASB also clarify that a business can
exist without including all of the inputs and processes needed to create outputs. That is,
the inputs and processes applied to those inputs must have ‘the ability to contribute to the
creation of outputs’ rather than ‘the ability to create outputs’.
AMENDMENTS TO
REFERENCES TO THE CONCEPTUAL FRAMEWORK IN IFRS STANDARDS

January 1, 2020

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 SIC32- to update those pronouncements with regard to references to and quotes
from the framework or to indicate where they refer to a different version of the Conceptual
Framework.
IFRS 7 FINANCIAL INSTRUMENTS: DISCLOSURES AND IFRS 9
FINANCIAL INSTRUMENTS
Amendments regarding pre-replacement issues in the context of the IBOR reform

January 1, 2020

IFRS 9 | FINANCIAL INSTRUMENTS

January 1, 2022

Amendments resulting from annual improvements to IFRS standards 2018-2020
(fees in the ’10 per cent’ test for derecognition of financial liabilities)
IFRS 16 LEASES
Amendments to provide lessees with an exemption from assessing whether a COVID -19
related rent concession is a lease modification

June 1, 2020

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Amendments regarding the cost to include when assessing whether a contract is onerous

January 1, 2022

IFRS 17 INSURANCE CONTRACTS

January 1, 2023

IFRS 17 requires insurance liabilities to be measured at a current fulfilment value and provides
a more uniform measurement and presentation approach for all insurance contracts. These
requirements are designed to achieve the goal of a consistent, principle-based accounting for
insurance contracts. IFRS 17 supersedes IFRS 4 Insurance Contracts as at January 1, 2023.

AMENDMENTS TO IFRS 10 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND IAS 28
INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (2011):

Effective date deferred indefinitely. Adoption is still permitted.

Relating to the treatment of the sale or contribution of assets from and investor to its
associate or joint venture.

Management anticipates that these new standards, interpretations and amendments will be adopted in the Group’s financial
statements as and when they are applicable and adoption of these new standards, interpretations and amendments will have no
material impact on the financial statements of the Group in the period of initial application.
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
STATEMENT OF COMPLIANCE
The financial statements have been prepared in accordance
with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

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.

BASIS OF MEASUREMENT
The financial statements have been prepared on the historical
cost basis except for the financial statements measured at fair
value.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Following is a summary of the most significant accounting
policies applied in the preparation of these financial
statements:

A. FOREIGN CURRENCIES
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.

B. FINANCIAL INSTRUMENTS
Financial assets and financial liabilities are recognised in the
Bank’s statement of financial position when the Bank becomes
a party to the contractual provisions of the instrument.
Recognised 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 recognised 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 recognised 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).
Central Bank of Lebanon Circular # 143 dated November 7,
2017 prohibits recognition of day one profits on designated
non-conventional transactions concluded between the Central
Bank of Lebanon and banks and which purpose is to secure
yield adjustment to maturity on certain designated financial
assets as part of the Central Bank’s monetary policy. The
Bank recognized the designated financial assets at amortized
cost. These non-conventional transactions with the Central
Bank of Lebanon consist of non-transferable non-negotiable
arrangements.
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.
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FINANCIAL ASSETS
All financial assets are recognised and derecognised 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 recognised immediately in profit or
loss.

•
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 recognised financial assets that are within the scope of
IFRS 9 are required to be subsequently measured at amortised
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.

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 recognised
by an acquirer in a business combination to which IFRS 3
applies, in OCI; and

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 amortised cost;

• 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.

• The Bank may irrevocably designate a debt instrument that
meets the amortised 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).

C. DEBT INSTRUMENTS AT AMORTISED COST OR AT FVTOCI
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 derecognised,
the cumulative gain/loss previously recognised 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 recognised in OCI is not subsequently
reclassified to profit or loss but transferred within equity.
Debt instruments that are subsequently measured at amortised
cost or at FVTOCI are subject to impairment.

40

In the current and prior reporting period the Bank has applied
the fair value option and so has designated debt instruments
that meet the amortised cost or FVTOCI criteria as measured
at FVTPL.
FINANCIAL ASSETS AT FVTPL
Financial assets at FVTPL are:
•a
 ssets 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 recognised in profit or loss. Fair
value is determined in the manner described below.
RECLASSIFICATIONS
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.
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IMPAIRMENT OF FINANCIAL ASSETS
The Bank recognises 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 recognised 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 possbile
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).

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.
CREDIT-IMPAIRED FINANCIAL ASSETS
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 amortised 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.
PURCHASED OR ORIGINATED CREDIT-IMPAIRED (POCI)
FINANCIAL ASSETS

• 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

POCI financial assets are treated differently because the
asset is credit-impaired at initial recognition. For these assets,
the Bank recognises all changes in lifetime ECL since initial
recognition as a loss allowance with any changes recognised
in profit or loss. A favourable change for such assets creates
an impairment gain.

• 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.

DEFINITION OF DEFAULT
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.
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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.
SIGNIFICANT INCREASE IN CREDIT RISK
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.
MODIFICATION AND DERECOGNITION OF FINANCIAL
ASSETS
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.
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The Bank derecognises 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 recognises
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 recognise the financial asset and
also recognises a collateralised 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 recognised in OCI and accumulated
in equity is recognised in profit or loss, with the exception of
equity investment designated as measured at FVTOCI, where
the cumulative gain/loss previously recognised 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 recognise under continuing involvement, and the part it no
longer recognises 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
recognised and the sum of the consideration received for
the part no longer recognised and any cumulative gain/loss
allocated to it that had been recognised in OCI is recognised in
profit or loss. A cumulative gain/loss that had been recognised
in OCI is allocated between the part that continues to be
recognised and the part that is no longer recognised 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 recognised in
OCI is not subsequently reclassified to profit or loss.
WRITE-OFF
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.
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PRESENTATION OF ALLOWANCE FOR ECL IN THE
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

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

Loss allowances for ECL are presented in the statement of
financial position as follows:

• 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.

•
for financial assets measured at amortised cost: as a
deduction from the gross carrying amount of the assets;
• for debt instruments measured at FVTOCI: no loss allowance
is recognised 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;

D. F
 INANCIAL LIABILITIES AND EQUITY
CLASSIFICATION AS DEBT OR EQUITY

FINANCIAL LIABILITIES

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

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.
EQUITY INSTRUMENTS
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.
TREASURY SHARES
Repurchase of the Bank’s own equity instruments is recognized
and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized
in profit or loss on the purchase, sale, issue, or cancellation of
the Bank’s own equity instruments.

FINANCIAL LIABILITIES AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT
OR LOSS
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.

43

NORTH AFRICA COMMERCIAL BANK SAL

E. O
 FFSETTING OF FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES
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.

F. FAIR VALUE
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:
• LEVEL1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical
assets or liabilities that the entity can access at the
measurement date;
• LEVEL2
Inputs, other than quoted prices included within Level 1, that
are observable for the asset and liability either directly or
indirectly; and
• LEVEL3
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.

EMBEDDED DERIVATIVES
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.

G. FINANCIAL GUARANTEE CONTRACTS
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; and
•
The amount initially recognised less, where appropriate,
cumulative amount of income recognised in accordance with
the Bank’s revenue recognition policies.
The Bank has not designated any financial guarantee contracts
as at FVTPL.

H. HEDGE ACCOUNTING
The Bank designates certain derivatives as hedging
instruments in respect of foreign currency risk and interest
rate risk in fair value hedges, cash flow hedges, or hedges of
net investments in foreign operations as appropriate. Hedges
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of foreign exchange risk on firm commitments are accounted
for as cash flow hedges. The Bank does not apply fair value
hedge accounting of portfolio hedges of interest rate risk. In
addition the Bank does not use the exemption to continue
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using IAS 39 hedge accounting rules, i.e. the Bank applies IFRS
9 hedge accounting rules in full.
At the inception of the hedge relationship, the Bank documents
the relationship between the hedging instrument and the
hedged item, along with its risk management objectives and
its strategy for undertaking various hedge transactions.
Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing
basis, the Bank documents whether the hedging instrument
is effective in offsetting changes in fair values or cash flows
of the hedged item attributable to the hedged risk, which is
when the hedging relationships meet all of the following hedge
effectiveness requirements:
• there is an economic relationship between the hedged item
and the hedging instrument;
• the effect of credit risk does not dominate the value changes
that result from that economic relationship; and
• the hedge ratio of the hedging relationship is the same as that
resulting from the quantity of the hedged item that the Bank
actually hedges and the quantity of the hedging instrument that
the Bank actually uses to hedge that quantity of hedged item.
The Bank rebalances a hedging relationship in order to comply
with the hedge ratio requirements when necessary. In such
cases discontinuation may apply to only part of the hedging
relationship. For example, the hedge ratio might be adjusted in
such a way that some of the volume of the hedged item is no
longer part of a hedging relationship, hence hedge accounting
is discontinued only for the volume of the hedged item that is
no longer part of the hedging relationship.
If a hedging relationship ceases to meet the hedge
effectiveness requirement relating to the hedge ratio but
the risk management objective for that designated hedging

relationship remains the same, the Bank adjusts the hedge
ratio of the hedging relationship (i.e. rebalances the hedge) so
that it meets the qualifying criteria again.
In some hedge relationships the Bank designates only the
intrinsic value of options. In this case the fair value change of
the time value component of the option contract is deferred in
OCI, over the term of the hedge, to the extent that it relates to
the hedged item and is reclassified from equity to profit or loss
when the hedged item does not result in the recognition of a
non-financial item. The Bank’s risk management policy does
not include hedges of items that result in the recognition of
non-financial items, because the Bank’s risk exposures relate
to financial items only.
The hedged items designated by the Bank are time-period
related hedged items, which means that the amount of the
original time value of the option that relates to the hedged item
is amortised from equity to profit or loss on a rational basis
(e.g. straight-line) over the term of the hedging relationship.
In some hedge relationships the Bank excludes from the
designation the forward element of forward contracts or the
currency basis spread of cross currency hedging instruments.
In this case a similar treatment is applied to the one applied
for the time value of options. The treatment for the forward
element of a forward and the currency basis element is
optional and the option is applied on a hedge by hedge basis,
unlike the treatment for the time value of the options which
is mandatory. For hedge relationships with forwards or
foreign currency derivatives such as cross currency interest
rate swaps, where the forward element or the currency basis
spread is excluded from the designation the Bank generally
recognises the excluded element in OCI. The Bank did not
specify the fair value hedge when the hedge instrument design
at equity instrument at FVTOCI.

FAIR VALUE HEDGES
The fair value change on qualifying hedging instruments
is recognised in profit or loss except when the hedging
instrument hedges an equity instrument designated at FVTOCI
in which case it is recognised in OCI. The Bank did not specify
the fair value hedge when the hedge instrument designates
equity instrument at FVTOCI.
The carrying amount of a hedged item not already measured
at fair value is adjusted for the fair value change attributable to
the hedged risk with a corresponding entry in profit or loss. For
debt instruments measured at FVTOCI, the carrying amount
is not adjusted as it is already at fair value, but the part of the
fair value gain or loss on the hedged item associated with the
hedged risk is recognised in profit or loss instead of OCI. When
the hedged item is an equity instrument designated at FVTOCI,
the hedging gain/loss remains in OCI to match that of the
hedging instrument.

Where hedging gains/losses are recognised in profit or loss,
they are recognised in the same line as the hedged item.
The Bank discontinues hedge accounting only when the
hedging relationship (or a part thereof) ceases to meet the
qualifying criteria (after rebalancing, if applicable). This
includes instances when the hedging instrument expires
or is sold, terminated or exercised. The discontinuation is
accounted for prospectively. The fair value adjustment to the
carrying amount of hedged items for which the EIR method
is used (i.e. debt instruments measured at amortised cost
or at FVTOCI) arising from the hedged risk is amortised to
profit or loss commencing no later than the date when hedge
accounting is discontinued.
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CASH FLOW HEDGES
The effective portion of changes in the fair value of derivatives
and other qualifying hedging instruments that are designated
and qualify as cash flow hedges is recognised in the cash flow
hedging reserve, a separate component of OCI, limited to the
cumulative change in fair value of the hedged item from inception
of the hedge less any amounts recycled to profit or loss.

Amounts previously recognised in OCI and accumulated in
equity are reclassified to profit or loss in the periods when
the hedged item affects profit or loss, in the same line as the
recognised hedged item. If the Bank no longer expects the
transaction to occur that amount is immediately reclassified
to profit or loss.
The Bank discontinues hedge accounting only when the
hedging relationship (or a part thereof) ceases to meet the
qualifying criteria (after rebalancing, if applicable). This
includes instances when the hedging instrument expires
or is sold, terminated or exercised, or where the occurrence
of the designated hedged forecast transaction is no longer
considered to be highly probable. The discontinuation is
accounted for prospectively. Any gain/loss recognised in
OCI and accumulated in equity at that time remains in equity
and is recognised when the forecast transaction is ultimately
recognised in profit or loss. When a forecast transaction is no
longer expected to occur, the gain/loss accumulated in equity
is reclassified and recognised immediately in profit or loss.

HEDGES OF NET INVESTMENTS IN FOREIGN OPERATIONS
Hedges of net investments in foreign operations are accounted
for similarly to cash flow hedges. Any gain/loss on the hedging
instrument relating to the effective portion of the hedge is
recognised in OCI and accumulated in the foreign currency
translation reserve.
Gains and losses on the hedging instrument relating to the
effective portion of the hedge accumulated in the foreign
currency translation reserve are reclassified to profit or loss in
the same way as exchange differences relating to the foreign
operation as explained above.

I. LOANS AND ADVANCES
Loans and advances are non-derivative financial assets with
fixed or determinable payments that are not quoted in an
active market. Loans and advances are disclosed at amortized
cost net of provision for credit losses, if applicable.

J. PROPERTY AND EQUIPMENT
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:
46
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Years
Buildings
Furniture
Office equipment
Computer equipment
Vehicles		
Leasehold improvement

50
12,5
12,5
5
4
16,5

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.

K. INTANGIBLE ASSETS
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.

L. A
 SSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF LOANS
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.

M. IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL ASSETS
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.

N. PROVISION FOR EMPLOYEES’ END-OF-SERVICE INDEMNITY
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.

O. PROVISIONS
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.

P. NET INTEREST INCOME
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 recognised 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.
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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 recognised 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 amortised cost of the financial asset

before adjusting for any expected credit loss allowance), or to
the amortised cost of financial liabilities. For credit-impaired
financial assets the interest income is calculated by applying
the EIR to the amortised 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.

Q. NET FEE AND COMMISSION INCOME
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.

R. NET INCOME FROM FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
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.

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

T. INCOME TAX
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 undeductible captions.
Income tax payable is reflected in the statement of financial
position net of taxes previously settled in the form of
withholding tax.
Interest earned on part of debt security that was subject to
withheld tax by the issuers are reduced from provision for
income tax at year end without being subject to tax benefit

as deferred tax, and it is booked as an advance tax payment
reflected in the provision for income tax. Effective October 27,
2017, tax amendments to law No. 64, was issued and withheld
tax on interest earned on inter-bank deposits and debt security
is no more considered as prepayment on corporate income
tax, but it is considered as deductible expense for the purpose
of computing the corporate income 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.

U. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and cash equivalents comprise balances with original
contractual maturities of a period of three months including:
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4. C
 RITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS & KEY SOURCES
OF ESTIMATION UNCERTAINTY
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.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS IN APPLYING THE GROUP’S ACCOUNTING POLICIES
GOING CONCERN
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.

PROVISION FOR EXPECTED CREDIT LOSSES
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.

BUSINESS MODEL ASSESSMENT
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.

SIGNIFICANT INCREASE OF CREDIT RISK
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.
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ESTABLISH GROUPS OF ASSETS WITH SIMILAR CREDIT RISK CHARACTERISTICS
When the expected credit losses are measured on a collective
basis, the financial instruments are grouped on the basis of
common risk characteristics (e.g. 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.

RE-DIVISION OF PORTFOLIOS & MOVEMENTS BETWEEN PORTFOLIOS
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.

KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY
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:
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:
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.
PROBABILITY OF DEFAULT
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.

LOSS GIVEN DEFAULT
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.
FAIR VALUE & EVALUATION MEASUREMENT
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.

5. CASH DEPOSITS AND CENTRAL BANK
December 31,
2019

2018

LBP’000

LBP’000

970,390

1,962,990

Current accounts with Central Bank of Lebanon (including compulsory reserves)

135,650,739

27,306,490

Term placements with Central Bank of Lebanon

388,437,000

338,281,260

6,870,402

3,816,187

531,928,531

371,366,927

(8,287,453)

(1,545,572)

523,641,078

369,821,355

Cash on hand

Accrued interest receivable

Expected credit losses
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Term placements with Central Bank of Lebanon have the following maturities:

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

December 31, 2018
Maturity

Accounts in LBP

Average interest rate

Accounts in F/Cy

Average interest rate

LBP’000

%

LBP’000

%

First quarter of 2019

_

_

167,678,010

2.15

Year 2021

_

_

7,537,500

3.52

Year 2022

_

_

753,750

5.50

Year 2024

_

_

3,241,125

6.00

Year 2025

_

_

7,537,500

6.04

Year 2027

_

_

56,757,375

6.69
_

Year 2028

1,855,000

11.51

_

Year 2029

_

_

15,075,000

7.50

Year 2047

69,717,000

10.57

_

_

Year 2048

8,129,000

10.39

_

_

79,701,000

Current accounts with Central Bank of Lebanon include cash
compulsory reserves in Lebanese Pound in the amount of
LBP12.25billion (LBP15.64billion in 2018). 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.

258,580,260

Term placements with Central Bank of Lebanon include the
equivalent in foreign currencies of LBP171billion (LBP168billion
in 2018) 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,
certificates of deposit and loans acquired from financial sector
with remaining maturities of one year or less.
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6. DEPOSITS WITH BANKS & FINANCIAL INSTITUTIONS
December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

Current accounts with correspondents

61,158,167

12,078,936

Term placements

471,951,033

505,335,711

_

87,093,096

4,868,106

4,640,184

537,977,306

609,147,927

(10,987,032)

(8,539,207)

526,990,274

600,608,720

December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

531,535,195

600,314,284

6,442,111

8,833,643

537,977,306

609,147,927

Loans under reverse repurchase agreement
Accrued interest receivable

Expected credit losses

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

Resident
Non-resident

Term placements represent short term maturities having an
average interest rate on outstanding balances of 4.80% as at
December 31, 2019 (6.47% as at December 31, 2018).

Loans under reverse repurchase agreement represent short
term maturities having an average interest rate on outstanding
balances of 3.10% as at December 31, 2018.

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

December 31, 2019
Balance

December 31, 2018

Number of Counter Parties

LBP’000

Balance

Number of Counter Parties

LBP’000

Less than 5 billion LBP

7,902,444

7

4,405,226

6

Between 5 to 15 billion LBP

13,841,421

2

33,471,028

3

Between 30 to 50 billion LBP

80,838,217

2

76,578,970

2

Between 50 to 100 billion LBP

138,978,933

2

116,955,172

2

More than 200 billion LBP

296,416,291

1

377,737,531

1

537,977,306

14

609,147,927

14

Refer to Note 30 for outstanding balances with related parties.
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7. DEPOSITS WITH THE PARENT, SISTER & OTHER RELATED BANKS
December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

Parent Bank

3,626,774
_

1,464,584

Term placements-sister banks

26,833,500

15,075,000

Current Accounts
Sister banks

Accrued interest receivable
Expected credit losses

3,480,041

2,046

879

30,462,320

20,020,504

(47,195)

(15,625)

30,415,125

20,004,879

8. LOANS & ADVANCES TO CUSTOMERS
December 31, 2019
Gross amount net
of unrealized interest

Expected credit losses

Carrying amount

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Performing Loans (Level 1 & 2)
Retail
Housing loans

664,410

(158,425)

505,985

1,286,600

_

1,286,600

1,951,010

(158,425)

1,792,585

2,694,421

(892,305)

1,802,116

2,694,421

(892,305)

1,802,116

28,934,393

(17,007,418)

11,926,975

Performing Loans– Companies (Level 1 & 2)
Small & medium enterprises
Non-performing loans (Level 3)
Doubtful and bad

28,934,393

(17,007,418)

11,926,975

33,579,824

(18,058,148)

15,521,676

Gross amount net
of unrealized interest

Impairment allowance

Carrying amount

LBP’000

LBP’000

LBP’000

850,782

(125,706)

725,076

1,479,690

_

1,479,690

2,330,472

(125,706)

2,204,766

December 31, 2018

Performing Loans (Level 1 & 2)
Retail
Housing loans

Performing Loans– Companies (Level 1 & 2)
Small & medium enterprises

8,064,012

(833,278)

7,230,734

8,064,012

(833,278)

7,230,734

28,513,579

(17,007,418)

11,506,161

28,513,579

(17,007,418)

11,506,161

38,908,063

(17,966,402)

20,941,661

Non-performing loans (Level 3)
Doubtful and bad

Performing loans include an economic group having an
aggregate balance around LBP245million as at December
31, 2019 (representing 5% of the total performing loans)
(LBP4.9billion representing 47% of the total performing loans
as of December 31, 2018) in addition to indirect facilities of

LBP102million (LBP2.8billion as at December 31, 2018). These
facilities are covered by real estate mortgages and treasury
bills up to LBP9,1billion and concession of the customer’s cash
inflows from projects and institutions with the public sector.
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9. INVESTMENT SECURITIES
December 31, 2019
Amortized Cost

Fair value through
profit or loss
Balances in Balances
LBP
in Foreign
currencies

Total

Balances in Balances
LBP
in Foreign
currencies

Fair value through other
comprehensive income

Expected
credit
losses

Total

Balances in Balances
LBP
in Foreign
currencies

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

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

_

_

_

_

Unquoted equity
securities

170,000

Accrued interest
receivable

_

_

170,000

_

12,034,040 12,204,040 89,869,558 190,962,464 (59,034,957) 221,797,065
_

2,225,549

_

461,707

_

2,687,256

_

12,034,040 12,204,040 92,095,107 191,424,171 (59,034,957) 224,484,321

104,848,498 (286,498) 104,562,000
_

179,660

179,660

105,028,158 (286,498) 104,741,660

December 31, 2018
Amortized Cost

Fair value through
profit or loss
Balances Balances
in LBP in Foreign
currencies

Total

Balances in Balances
LBP
in Foreign
currencies

Fair value through other
comprehensive income

Expected
credit
losses

Total

Balances Balances Expected
in LBP in Foreign
credit
currencies
losses

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

170,000

75,375

245,375

_

_

_

_

_

_

_

_

Quoted equity securities

_

70,565

70,565

_

_

_

_

_

110,282,962

_

110,282,962

Investment funds

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Lebanese treasury bills

_

_

_

45,322,759

_

(193,013)

45,129,746

_

_

_

_

Lebanese Government
bonds

_

_

_

_

187,344,260 (1,368,494) 185,975,766

_

_

_

_

Certificates of deposit
issued by the Central
Bank of Lebanon

_

_

_

54,574,047

28,190,250

(253,913)

82,510,384

_

_

_

_

Certificates of deposit
issued by a local bank

_

_

_

_

_

_

_

_

14,387,238

(216,738)

14,170,500

Corporate bonds -local
bank

_

_

_

_

22,612,500

(321,589)

22,290,911

_

_

_

_

Unquoted equity
securities

13,936,923 13,936,923

170,000 14,082,863 14,252,863 99,896,806 238,147,010 (2,137,009) 335,906,807

Accrued interest
receivable

_

_

_

2,373,871

2,761,163

_

5,135,034

170,000 14,082,863 14,252,863 102,270,677 240,908,173 (2,137,009) 341,041,841
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179,661

_
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124,453,462
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The movement of investment securities during 2019 and 2018 is summarized as follows:
2019
Investment securities
at fair value through profit or loss

Investment securities
at amortized cost

Investment securities at fair
value through other
comprehensive income

LBP’000

LBP’000

LBP’000

14,252,863

338,043,816

124,670,200

_

(55,978,751)

_

(2,048,448)

_

(19,821,929)

_

(1,233,043)

_

(375)

_

227

12,204,040

280,832,022

104,848,498

Investment securities
at fair value through profit or loss

Investment securities
at amortized cost

Investment securities at fair
value through other
comprehensive income

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Balance as at January 1
Redemptions
Unrealized gain from change in fair value (Note 25)
Amortization of discount/premium
Effect of exchange rates changes
Balance as at December 31

2018

Balance as at January 1

14,810,611

420,223,153

114,654,712

Additions

_

_

22,745,374

Redemptions

_

(65,394,079)

_

SWAP

_

(15,000,000)

_

(556,344)

_

(12,729,886)

Amortization of discount/premium

_

(1,785,258)

_

Effect of exchange rates changes

(1,404)

_

_

14,252,863

338,043,816

124,670,200

Unrealized gain from change in fair value (Note 25)

Balance as at December 31

A. INVESTMENT SECURITIES AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
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

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)

Unquoted equity securities

December 31, 2018
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

170,000

170,000

_

150,750

75,375

(75,375)

Quoted equity securities

_

_

_

136,917

70,565

(66,352)

Investment funds in local banks

_

_

_

13,977,131

13,936,923

(40,208)

170,000

_

14,264,798

14,082,863

(181,935)

Unquoted equity securities

170,000

Investments funds are subject to an annual return ranges between 3% to 5% of the issuing price on condition that the issuing
banks have sufficient net profits to settle these returns. These securities were classified as investment securities at fair value
through profit or loss under “Investment funds” section.
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B. INVESTMENT SECURITIES AT AMORTIZED COST
December 31, 2019
Amortized
Cost

LBP
Expected Credit Accrued interest
Loss
receivable

LBP’000

C/V of FCY
Expected Credit Accrued interest
Loss
receivable

Amortized
Cost

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

_

(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

_

_

_

22,612,500

(440,552)

21,880

89,869,558

(55,761,297)

2,225,549

190,962,464

(3,273,660)

461,707

Lebanese Government bonds

Corporate bonds - local bank

December 31, 2018
Amortized
Cost

LBP
Expected Credit Accrued interest
Loss
receivable

C/V of FCY
Expected Credit Accrued interest
Loss
receivable

Amortized
Cost

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

_

_

_

187,344,260

(1,368,494)

2,570,806

Lebanese treasury bills

45,322,759

(193,013)

904,962

_

_

_

Certificate of deposit issued
by the Central Bank of Lebanon

54,574,047

(112,118)

1,468,909

28,190,250

(141,795)

168,477

_

_

_

22,612,500

(321,589)

21,880

99,896,806

(305,131)

2,373,871

238,147,010

(1,831,878)

2,761,163

Lebanese Government bonds

Corporate bonds - local bank

Investments at amortized cost are segregated over remaining period to maturity as follows:
December 31, 2019
Balances in LBP

Balances in Foreign Currency

Nominal Value

Book Value

Average Coupon Rate Nominal Value

Book Value

Average Coupon Rate

LBP’000

LBP’000

%

LBP’000

LBP’000

%

Up to One Year

_

_

_

33,165,000

33,169,220

6.38

1 Year to 3 Years

_

_

_

96,480,000

98,028,916

7.58

3 Years to 5 Years

_

_

_

6.00

_

_

3 Years to 5 Years

_

_

5 Years to 10 Years

_

_

_

_

Up to One Year

8,402,000

8,402,000

1 Year to 3 Years

4,206,400

4,206,400

Lebanese Government Bonds

9,045,000

8,961,578

138,690,000

140,159,714

_

22,612,500

22,612,500

_

22,612,500

22,612,500

22,612,500

22,612,500

6.91

_

_

_

7.55

_

_

_

_

_
_

Corporate Bonds - Local Bank
6.83

Lebanese Treasury Bills

3 Years to 5 Years

2,585,200

2,585,200

7.78

_

5 Years to 10 Years

20,070,400

20,123,195

7.80

_

_

_

_

35,264,000

35,316,795

Certificates of Deposits Issued by the Central Bank of Lebanon
3 Years to 5 Years

34,000,000

34,000,000

8.24

_

_

_

5 Years to 10 Years

10,000,000

10,000,000

8.48

20,652,750

20,652,750

6.04

Above 10 Years

10,000,000

10,552,763

9.00

7,537,500

7,537,500

6.76

54,000,000

54,552,763

28,190,250

28,190,250

89,264,000

89,869,558

189,492,750

190,962,464

Grand Total
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December 31, 2018
Balances in LBP

Balances in Foreign Currency

Nominal Value

Book Value

LBP’000

LBP’000

Average Coupon Rate Nominal Value
%

LBP’000

Book Value

Average Coupon Rate

LBP’000

%

Up to One Year

_

_

_

1 Year to 3 Years

_

_

_

45,978,750

45,959,429

5.45

99,495,000

102,307,323

3 Years to 5 Years

_

_

_

7.63

_

_

6.58

3 Years to 5 Years

_

_

5 Years to 10 Years

_

_

_

_

10,000,000

10,000,000

Lebanese Government Bonds

39,195,000

39,077,508

184,668,750

187,344,260

_

15,075,000

15,075,000

7.00

_

7,537,500

7,537,500

6.05

22,612,500

22,612,500

6.89

_

_

_

8,802,400

6.90

_

_

_

Corporate Bonds - Local Bank

Lebanese Treasury Bills
Up to One Year
1 Year to 3 Years

8,802,400

3 Years to 5 Years

4,148,000

4,148,000

7.55

_

_

_

5 Years to 10 Years

22,313,600

22,372,359

7.58

_

_

_

_

_

45,264,000

45,322,759

Certificates of Deposits Issued by the Central Bank of Lebanon
3 Years to 5 Years

34,000,000

34,000,000

8.24

_

_

_

5 Years to 10 Years

10,000,000

10,000,000

8.48

20,652,750

20,652,750

6.04

Above 10 Years

10,000,000

10,574,047

9.00

7,537,500

7,537,500

6.76

54,000,000

54,574,047

28,190,250

28,190,250

99,264,000

99,896,806

235,471,500

238,147,010

Grand Total

C. INVESTMENT SECURITIES AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
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)

December 31, 2018
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

87,290,595

(4,134,069)

Certificates of deposit issued by a local bank

Deferred tax liability (Note 13)

15,075,000

14,170,500

(904,500)

129,492,031

124,453,462

(5,038,569)
819,712
(4,218,857)

Priority shares earn an annual dividends of 4% of the issue price provided there are enough declared net profits for the issuing
bank to allow the payment of such dividends.
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10. ASSETS UNDER LEVERAGE ARRANGEMENT
WITH THE CENTRAL BANK OF LEBANON
December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

Term placements

57,527,000

995,000

Treasury bills

48,669,040

48,669,040

106,196,040

49,664,040

106,196,040

49,664,040

_

_

Less: Funding Arrangements
Net

Assets under leverage arrangement consist of 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 providing yield adjustment on certain
transactions related to either fresh deposits in foreign currency
placed in term deposits at the Central Bank of Lebanon. These
transactions yield enhancement resulted on the following
financial assets:
December 31, 2019

Term placements with Central Bank of Lebanon

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

85,667,100

40,442,100

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, 2019 and 2018 for
comparative purpose.

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

11. PROPERTY & EQUIPMENT
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

6,504,166

COST
Balance January 1, 2018
Additions
Balance December 31, 2018
Additions
Transfer
Balance December 31, 2019

3,403,673

1,621,419

579,475

6,001,607

36,889,617

54,999,957

_

31,961

_

_

_

1,631,235

1,663,196

6,504,166

3,435,634

1,621,419

579,475

6,001,607

38,520,852

56,663,153

_

482,994

_

_

_

4,150,043

4,633,037

37,279,949

_

785,447

_

4,605,499

(42,670,895)

_
61,296,190

(12,387,533)

43,784,115

3,918,628

2,406,866

579,475

10,607,106

_

(2,438,934)

(2,977,968)

(1,339,777)

(493,755)

(5,137,099)

_

(637,258)

ACCUMULATED DEPRECIATION
Balance January 1, 2018

(130,155)

(152,630)

(45,078)

(63,645)

(245,750)

_

(2,569,089)

(3,130,598)

(1,384,855)

(557,400)

(5,382,849)

_

(13,024,791)

(502,882)

(188,418)

(76,239)

(20,580)

(807,859)

_

(1,595,978)

(3,071,971)

(3,319,016)

(1,461,094)

(577,980)

(6,190,708)

_

14,620,769

December 31, 2019

40,712,144

599,612

945,772

1,495

4,416,398

_

46,675,421

December 31, 2018

3,935,077

305,036

236,564

22,075

618,758

38,520,852

43,638,362

Additions
Balance December 31, 2018
Additions
Balance December 31, 2019
NET BOOK VALUE
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This caption includes advance payments in the amount of
USD25.3million as at December 31, 2018 out of the total
acquisition cost of USD28million related to the purchase of
the ground, first, second, third, fourth and fifth floor in block C
of the constructed building on plot 1524 in Downtown Beirut
having a total area of 3,854 square meter, that will be used
as the Bank’s head office according to Board of Directors’
resolution convened on July 5, 2015 and Central Bank Board
approval on December 22, 2015.
The Bank transferred in 2019 USD28million equivalent to
LBP43billion from advance payments to property and building,
furniture and fixture, since the building is being used as the
head office of the bank.
The terms of the agreement with the seller included additional
conditions under which the seller is committed to deliver the
acquired sections ready, equipped, furnished and fit for use as
head office for the Bank within the agreed price and without
any additional cost.

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, which has
not yet been completed.

12. INTANGIBLE ASSETS
Computer Software
LBP’000
COST
Balance, January 1, 2018
Additions
Balance, December 31, 2018
Additions
Balance, December 31, 2019

1,945,623
110,439
2,056,062
55,097
2,111,159

ACCUMULATED AMORTIZATION
Balance, January 1, 2018

1,510,550

Amortization for the year

170,215

Balance, December 31, 2018
Amortization for the year
Balance, December 31, 2019

1,680,765
149,579
1,830,344

CARRYING VALUE
Balance, December 31, 2019

280,815

Balance, December 31, 2018

375,297
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13. OTHER ASSETS
December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

317,294

244,955

Receivables from the National Social Security Fund
Deferred taxes (Note 9)

4,238,106

819,712

322,926

359,370

Prepaid expenses
Other assets

288,803

322,329

5,167,129

1,746,366

14. DEPOSITS FROM A CENTRAL BANK
This caption consists of deposits from a foreign central bank
– the ultimate parent company.
December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

The movement of deposits from a central bank is
summarized as follows:
December 31, 2019 December 31, 2018

Demand deposits

4,927,369

4,636,762

Balance – beginning of the year

Term deposits

75,375,000

75,375,000

Additions

80,302,369

80,011,762

Balance – end of the year

Accrued interest payable

182,481

155,545

80,484,850

80,167,307

LBP’000

LBP’000

80,011,762

78,806,810

290,607

1,204,952

80,302,369

80,011,762

15. DEPOSITS FROM BANKS & FINANCIAL INSTITUTIONS
December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

Current accounts

4,839,125

12,282,533

Term deposits

18,843,750

77,534,190

Accrued interest payable

209,951

87,550

23,892,826

89,904,273

16. DEPOSITS FROM THE PARENT, SISTER & OTHER RELATED BANKS
December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

Sister banks

84,506,648

26,200

Parent Bank

483,598

43,821

84,990,246

70,021

CURRENT ACCOUNTS

TERM DEPOSITS
Sister banks

_

15,075,000

Parent Bank

753,725,504

730,801,943

753,725,504
_

745,876,943

Cash margin with Parent Bank
Accrued interest payable
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6,167,724

3,716,744

2,348,478

842,432,494

754,463,166
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Term deposits from parent and sister banks have the following maturities:
December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

%

LBP’000

%

Accounts in F/CY
_

Average Interest Rate
_

Accounts in F/CY

Average Interest Rate

_

_

644,117,873

2.63

Third quarter of 2019
First quarter of 2020

580,979,794

2.67

101,759,070
_

1.00
_

Second quarter 2020

139,007,910

1.38

_

_

Third quarter 2020

33,737,800

1.10

_

_

First quarter of 2019

753,725,504

745,876,943

The movement of deposits from parent, sister and other related banks is summarized as follows:
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Balance – beginning of the year

745,876,943

664,400,656

Additions

206,131,379

151,328,670

Settlements

(198,282,818)

(69,852,383)

Balance – end of the year

753,725,504

745,876,943

17. CUSTOMERS' DEPOSITS
December 31,2019
LBP

F/CY

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

151,942

2,364,328

2,516,270

77,645,052

192,830,547

270,475,599

290,133

150,310

440,443

78,087,127

195,345,185

273,432,312

202

488,353

488,555

1,595,760

2,684,598

4,280,358

1,595,962

3,172,951

4,768,913

79,683,089

198,518,136

278,201,225

DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Current/demand deposits
Term deposits
Collateral against loans and advances
MARGINS AND OTHER ACCOUNTS
Margins on letters of guarantee
Accrued interest payable
Total

December 31,2018
LBP

F/CY

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

159,015

2,754,746

2,913,761

101,282,945

185,921,882

287,204,827

DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Current/demand deposits
Term deposits
Collateral against loans and advances

530,992

180,479

711,471

101,972,952

188,857,107

290,830,059

200

492,024

492,224

623,390

2,027,813

2,651,203

623,590

2,519,837

3,143,427

102,596,542

191,376,944

293,973,486

MARGINS AND OTHER ACCOUNTS
Margins on letters of guarantee
Accrued interest payable

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

December 31, 2019
LBP
No. of Customers

Total Deposits
LBP’000

1,067

18,134,160

Between LBP 250 million & LBP 1.5 billion

111

35,275,066

Above LBP 1.5 billion

23
1,201

Less than LBP 250 million

F/Cy

% to Total Deposits

Total Deposits

% to Total Deposits

Total

%

LBP’000

%

LBP’000

23

15,478,185

8

33,612,345

44

26,053,533

13

61,328,599

26,273,863

33

156,986,418

79

183,260,281

79,683,089

100

198,518,136

100

278,201,225

December 31, 2018
LBP
No. of Customers

Less than LBP 250 million

F/Cy

Total Deposits

% to Total Deposits

Total Deposits

% to Total Deposits

Total

LBP’000

%

LBP’000

%

LBP’000

1,167

23,468,621

23

13,713,430

7

37,182,051

Between LBP 250 million & LBP 1.5 billion

141

55,085,888

54

20,935,109

11

76,020,997

Above LBP 1.5 billion

22

24,042,033

23

156,728,405

82

180,770,438

1,330

102,596,542

100

191,376,944

100

293,973,486

Customers’ deposits at December 31, 2019 include coded
deposit accounts in the aggregate of LBP198million
(LBP198million in 2018). 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 LBP2.05billion at December 31, 2019 (LBP2.53billion
in 2018).

18. OTHER LIABILITIES
December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

Provision for income tax

3,727,912

1,848,243

Withheld taxes payable

918,811

1,128,784

Accrued charges

388,284

307,816

Due to the National Social Security Fund

45,721

45,721

Salaries payable

242,907

87,619

Sundry payables

4,461,096

6,342

9,784,731

3,424,525

The tax declarations for the years 2014 till 2019 are still subject for review and final assessment by the tax authorities.
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19. PROVISIONS
Provisions consist of the following:
December 31, 2019

Provision for employees’ end-of-service indemnity
Provision for loss on fixed foreign currency position
Provision for expected credit losses on off-balance sheet commitments
Provisions for risk and charges
Other provisions

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

3,525,906

3,773,336

169,000

169,000

_

228,077

4,042,904

3,984,011

10,929

_

7,748,739

8,154,424

The movement of the provision for employees’ end-of-service indemnity is summarized as follows:
December 31, 2019

Balance - beginning of the year
Additions (Note 26)
Settlements
Balance - end of the year

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

3,773,336

3,888,335

334,828

442,882

(582,258)

(557,881)

3,525,906

3,773,336

The movement of provision for risk and charges is as follows:

Balance, January 1
Additions
Other movement
Balance, December 31

December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

3,984,011
_

3,260,169

58,893

723,842
_

4,042,904

3,984,011

20. SHARE CAPITAL
At December 31, 2019 and 2018, 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, 2019 and 2018, 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, 2019, 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, 2018 by
cash contributions in US Dollars as follows:
• 10% before December 31, 2019.
• Additional 10% 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. In this context, the
Bank is currently coordinating with the main shareholder to
complete this increase through the allocation of part of their
existing deposits in a separate account designated for capital
increase, until the required process is completed, in line with
the regulatory requirements.
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21. RESERVES
December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

Legal reserve (a)

19,077,272

17,709,586

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

12,500

12,500

76,956,605

75,588,919

Other reserves

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.

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.

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.

22. INTEREST INCOME
Year Ended December 31, 2019
Interest Income

Withheld Tax

Net Interest Income

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Deposits with Central Bank of Lebanon

23,804,484

(1,540,072)

22,264,412

Deposits with banks and financial institutions

32,184,004

(92,710)

32,091,294

730,857

_

730,857

22,509,187

(1,050,928)

21,458,259

79,228,532

(2,683,710)

76,544,822

INTEREST INCOME ON

Loans and advances to customers
Investment securities at amortized cost

Year Ended December 31, 2018
Interest Income

Withheld Tax

Net Interest Income

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Deposits with Central Bank of Lebanon

18,642,502

(1,304,762)

17,337,740

Deposits with banks and financial institutions

18,262,794

(121,669)

18,141,125

845,173

_

845,173

27,608,216

(991,983)

26,616,233

65,358,685

(2,418,414)

62,940,271

INTEREST INCOME ON

Loans and advances to customers
Investment securities at amortized cost

Refer to Note 30 for interest income from related parties.
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23. INTEREST EXPENSE
Year Ended December 31,
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Deposits from banks and financial institutions

23,909,579

19,610,635

Deposits from customers

15,578,918

15,833,719

INTEREST EXPENSE ON

Deposits from related parties

86,609

134,349

39,575,106

35,578,703

Refer to Note 30 for interest expense from related parties.

24. FEE & COMMISSION INCOME
Year Ended December 31,

Commission on documentary credits and guarantees
Commission on banking operations
Fees and commission on credit facilities

2019

2018

LBP’000

LBP’000

1,039,340

1,267,800

65,426

108,434

53,899

69,282

1,158,665

1,445,516

25. NET GAINS ON INVESTMENT SECURITIES AT FAIR VALUE
THROUGH PROFIT OR LOSS
Year Ended December 31,

Dividends income
Unrealized loss (Note 9)

2019

2018

LBP’000

LBP’000

9,355,572

8,556,656

(2,048,448)

(556,344)

7,307,124

8,000,312

26. SALARIES & RELATED CHARGES
Year Ended December 31,
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Salaries

8,030,535

8,405,374

Vacation and other staff benefits

1,295,210

2,132,915

Provision for employees’ end-of-service indemnity

334,828

442,882

Social Security contributions

883,162

890,204

Insurance expenses

480,319

524,898

School allowance

457,200

463,200

Transportation

208,235

233,205

Other allowance

346,698

367,036

12,036,187

13,459,714

Salaries and related charges include executive management remunerations for the amount of LBP1.9billion in 2019 (LBP3billion in 2018).
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27. GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSES
Year Ended December 31,
2019

2018

LBP’000

LBP’000

1,875,414

1,579,023

Travel expenses

141,568

126,466

Maintenance and repairs

629,026

456,059

Professional fees

419,586

505,889

Water, electricity and telecommunication

286,905

329,109

Rent

443,512

466,777

Municipality and other taxes

58,721

110,170

Subscription

542,553

557,024

Insurance

119,314

88,774

Other operating expenses

268,829

788,176

4,785,428

5,007,467

Directors’ remunerations, attendance fees and representation allowances

28. CASH & CASH EQUIVALENTS
For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of the following:

Year Ended December 31,
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Cash & deposits with Central Bank of Lebanon (net of compulsory reserve) (a)

280,900,532

123,597,575

Term deposits with banks and financial institutions (a)

137,594,196

133,911,794

Term deposits with parent bank, sister and related banks (a)

30,415,125

20,020,504

448,909,853

277,529,873

a. Term deposits with banks comprise balances with original maturities of 90 days or less.

29. FINANCIAL INSTRUMENTS WITH OFF-BALANCE-SHEET RISKS
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
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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.
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30. BALANCES & 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 income for the year are as follows:

and

outstanding

balances

at

year-end,

and

relating

expense

December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

Sister banks

3,626,774

3,480,041

Parent Bank

_

1,464,584

26,833,500

15,075,000

2,046

879

30,462,320

20,020,504

Current accounts

4,927,369

4,636,762

Term deposits

75,375,000

75,375,000

182,481

155,545

80,484,850

80,167,307

84,506,648

26,200

a. DEPOSITS WITH PARENT, SISTER AND OTHER RELATED BANKS (NOTE 7)
Current accounts

Term deposits – related banks
Accrued interest

b. DEPOSITS FROM A CENTRAL BANK (FOREIGN CENTRAL BANK –ULTIMATE PARENT COMPANY) (NOTE 14)

Accrued interest payable

c. DEPOSITS FROM PARENT, SISTER AND OTHER RELATED BANKS (NOTE 16)
Current accounts
Sister banks
Parent Bank

483,598

43,821

84,990,246

70,021

_

15,075,000

Term deposits
Sister banks
Parent Bank

Cash margin with Parent Bank
Accrued interest payable

753,725,504

730,801,943

753,725,504

745,876,943

_

6,167,724

3,716,744

2,348,478

842,432,494

754,463,166

2,051,810

2,531,591

2,925

1,220

2,925

1,220

d. CUSTOMERS’ DEPOSITS (NOTE 17)
Customers’ deposits – related parties
e. INTEREST INCOME AND EXPENSE
Interest income are broken-down as follows:
INTEREST INCOME ON
Deposits with related banks and financial institutions

INTEREST EXPENSE ON
Deposits from foreign Central Bank (ultimate parent company)

2,089,039

1,600,515

Deposits from parent, sister and other related banks

18,266,379

15,293,922

Customers’ deposits – related parties

86,609

134,349

20,442,027

17,028,786

1,899,959

3,008,119

f. BOARD OF DIRECTORS REMUNERATIONS (NOTE 26 AND 27)
Management remunerations
Board of directors remunerations, representation and attendance fees

1,875,414

1,579,023

3,775,373

4,587,142
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
RISK MANAGEMENT FRAMEWORK
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.
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1. CREDIT RISK
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.
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 IFRS9.
d. Follow up on the criteria used to determine the increase in
credit risk.
The corporate governance project applied to comply with IFRS9,
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.

NETTING ARRANGEMENTS
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
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. O
 ther financial instruments on which credit risk has not increased significantly since their initial recognition.
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LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS
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:

• STAGE1
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.

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

• STAGE2
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.

b. STAGE2
The computation of the ECL is based on the PD over the
remaining estimated life of the financial instrument.

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.
• STAGE3
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.
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a. S
 TAGE1
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.

c. STAGE3
The allowance for credit losses captures the lifetime ECL.
The parameters used in computing the ECL, exposure at default
and probability of default and loss given default, 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.
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DEBT INVESTMENT SECURITIES AND OTHER BILLS
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 Mood’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 95% in
2019 and 2018).

3. MAXIMUM EXPOSURE TO CREDIT RISK
The following corresponds to the maximum credit risk exposure net of the expected credit loss allowances:

December 31, 2019
Gross Carrying Amount
(including accued interest)

Expected Credit Losses

Net Carrying Amount

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Cash and deposits with central banks

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 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

Investment securities at fair value through other comprehensive income

105,028,158

(286,498)

104,741,660

Investment securities at amortized cost

283,519,278

(59,034,957)

224,484,321

1,522,495,417

(96,701,283)

1,425,794,134

19,216,633

_

19,216,633

Letters of guarantees and stand by letters of credit

December 31, 2018
Gross Carrying Amount
(including accued interest)

Expected Credit Losses

Net Carrying Amount

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Cash and deposits with central banks

372,367,340

(1,545,572)

370,821,768

Deposits with banks and financial institutions

609,147,927

(8,539,207)

600,608,720

Deposits with parent, sister and other related banks

20,020,504

(15,625)

20,004,879

Loans and advances to customers

38,908,063

(17,966,402)

20,941,661

Investment securities at fair value through other comprehensive income

124,849,861

(216,738)

124,633,123

Investment securities at amortized cost

343,178,850

(2,137,009)

341,041,841

1,508,472,545

(30,420,553)

1,478,051,992

61,854,996

(228,078)

61,626,918

Letters of guarantees and stand by letters of credit
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The following represents the movement of expected loss allowance during 2019 and 2018:
Balance as
at January 1, 2019

Additional ECL
for the Year

Other Movements

Balance as
at December 31, 2019

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Cash and deposits with central banks

1,545,572

6,741,881

_

8,287,453

Deposits with banks and financial institutions

8,539,208

2,447,824

_

10,987,032

31,571

_

47,195

17,966,402

91,746

_

18,058,148

216,738

69,534

226

286,498

56,897,948

_

59,034,957

228,078

(228,078)

_

_

30,648,631

66,052,426

226

96,701,283

Balance as
at January 1, 2018

Additional ECL
for the Year

Other Movements

Balance as
at December 31, 2018

Deposits with parent, sister and other related banks
Loans and advances to customers
Investment securities at fair value through other
comprehensive income
Investment securities at amortized cost
Letters of guarantees and stand by letters of credit

15,624

2,137,009

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Cash and deposits with central banks

1,654,750

(109,178)

_

1,545,572

Deposits with banks and financial institutions

7,060,648

1,478,560

_

8,539,208

33,334

(17,710)

_

15,624

17,961,488

4,883

31

17,966,402

216,738

_

216,738

2,582,599

(445,590)

_

2,137,009

228,078

_

_

228,078

29,520,897

1,127,703

31

30,648,631

Deposits with parent, sister and other related banks
Loans and advances to customers
Investment securities at fair value through other
comprehensive income
Investment securities at amortized cost
Letters of guarantees and stand by letters of credit

_

31.3.1. B
 ALANCES WITH CENTRAL BANKS
Balances with central banks are classified under stage 1. Changes in carrying amounts of balances with central banks that
contributed to changes in loss allowance are detailed as follows:
Stage 1: 12-month ECL

Balance as at January 1

2019

2018

LBP’000

LBP’000

365,587,750

389,665,603

Additions

326,545,782

158,092,872

Maturities

(168,045,793)

(181,175,725)

524,087,739

366,582,750

Accrued interest receivable

6,870,402

3,821,600

Balance as at December 31

530,958,141

370,404,350

Movement of loss allowance on balances with central banks is detailed as follows:
Stage 1: 12-month ECL
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Loss allowance as at January 1

1,545,572

1,654,750

Additions

7,582,110

706,596

Settlements

(840,229)

(815,774)

Expected credit loss as at December 31

8,287,453

1,545,572
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31.3.2. D
 EPOSITS WITH BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS
Deposits with banks and financial institutions are classified under stage 1. Changes in carrying amounts of deposits with banks and
financial institutions that contributed to changes in loss allowance is detailed as follows:

Stage 1: 12-month ECL
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Balance as at January 1

604,507,743

498,052,113

Additions

402,262,729

395,715,712

Maturities

(473,661,272)

(289,260,082)

533,109,200

604,507,743

Balance at December 31
Accrued interest receivable

4,868,106

4,640,184

537,977,306

609,147,927

The movement of expected credit loss allowance on deposits with banks and financial institutions is detailed as follows:
Stage 1: 12-month ECL
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Balance as at January 1

8,539,208

7,060,648

Net change from increase/(decrease) in ECL

2,410,425

_

Additions

2,002,954

5,588,388

Settlements

(1,965,555)

(4,109,828)

Balance as at December 31

10,987,032

8,539,208

31.3.3. D
 EPOSITS WITH THE PARENT, SISTER AND OTHER RELATED BANKS
Deposits with the parent, sister and other related banks are classified under Stage 1. Changes in the balance of deposits at
parent, sister and other related banks that contributed to changes in ECL are detailed as follows:
Stage 1: 12-month ECL
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Balance as at January 1

20,020,504

20,165,793

Additions

25,515,649

9,994,704

Maturities

(15,075,879)

(10,140,872)

30,460,274

20,019,625

Accrued interest receivable

2,046

879

Balance as at December 31

30,462,320

20,020,504

The movement of provision for expected credit loss is summarized as follows:
Stage 1: 12-month ECL
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Loss allowance as at January 1

15,624

33,334

Variation to changes in credit risk

31,571

(17,710)

Loss allowance as at December 31

47,195

15,624
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31.3.4. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS
The allocation of loans and advances to customers by grade to their respective stage is presented as follows:
December 31, 2019
Stage 1:12-month ECL

Stage 2: Lifetime ECL

Stage 3: Lifetime ECL

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

2,225,041

_

_

2,225,041

444,238

1,976,152

_

2,420,390

Grades 7-8: Substandard

_

_

_

_

Grade 9: Doubtful

_

_

28,934,393

28,934,393

2,669,279

1,976,152

28,934,393

33,579,824

Grades 1-3: low to fair risk
Grades 4-6: Monitoring

Total gross carrying amount
Expected credit loss

(158,424)

(892,306)

(17,007,418)

(18,058,148)

Carrying amount

2,510,855

1,083,846

11,926,975

15,521,676

December 31, 2018
Stage 1:12-month ECL

Stage 2: Lifetime ECL

Stage 3: Lifetime ECL

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Grades 1-3: low to fair risk

3,288,767

_

_

3,288,767

Grades 4-6: Monitoring

4,868,263

2,237,454

_

7,105,717

Grades 7-8: Substandard

_

_

_

_

Grade 9: Doubtful

_

_

28,513,579

28,513,579

Total gross carrying amount

8,157,030

2,237,454

28,513,579

38,908,063

Expected credit loss

(122,336)

(836,648)

(17,007,418)

(17,966,402)

Carrying amount

8,034,694

1,400,806

11,506,161

20,941,661

Changes in carrying amounts that contributed to changes in credit losses are detailed as follows:

December 31, 2019

Carrying amount as at January 1
Maturities/disposals
Other movements
Carrying amount as at December 31

Stage 1: 12-month ECL

Stage 2: Lifetime ECL

Stage 3: Lifetime ECL

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

8,157,030

2,237,454

28,513,579

38,908,063

(4,605,612)

(1,143,441)

_

(5,749,053)

_

_

420,814

420,814

3,551,418

1,094,013

28,934,393

33,579,824

December 31, 2018

Carrying amount as at January 1
Maturities/disposals
Other movements
Carrying amount as at December 31
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Stage 1: 12-month ECL

Stage 2: Lifetime ECL

Stage 3: Lifetime ECL

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

8,693,053

2,496,240

28,507,877

39,697,170

(536,023)

(258,786)

_

(794,809)

_

_

5,702

5,702

8,157,030

2,237,454

28,513,579

38,908,063
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Movement of expected credit losses is detailed as follows:

December 31, 2019

Credit losses as at January 1
Changes in the loss allowance
Credit losses as at December 31

Stage 1: 12-month ECL

Stage 2: Lifetime ECL

Stage 3: Lifetime ECL

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

122,336

836,648

17,007,418

17,966,402

36,088

55,658

_

91,746

158,424

892,306

17,007,418

18,058,148

December 31, 2018
Stage 1: 12-month ECL

Stage 2: Lifetime ECL

Stage 3: Lifetime ECL

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Credit losses as at January 1

122,336

836,907

17,002,245

17,961,488

Changes in the loss allowance

_

(259)

5,173

4,914

122,336

836,648

17,007,418

17,966,402

Credit losses as at December 31

31.3.5. INVESTMENT SECURITIES AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Investment securities at fair value through other comprehensive income are classified under stage 1. Changes in carrying amount
of investment securities at fair value through comprehensive income that contributed to changes in ECL is detailed as follows:

Stage 1: 12-month ECL
2019

2018

LBP’000

LBP’000

14,170,500

_

_

15,075,000

(6,746,062)

(904,500)

7,424,438

14,170,500

Accrued interest receivable

179,660

179,661

Balance as at December 31

7,604,098

14,350,161

Balance as at January 1
Additions
Change in fair value

The movement of expected credit loss is as follows:

Stage 1: 12-month ECL
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Credit loss as at January 1

216,738

_

Additions

69,760

216,738

286,498

216,738

Credit loss as at December 31
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31.3.6. I NVESTMENT SECURITIES AT AMORTIZED COST
Investment securities at amortized cost are classified under Stage 1. Changes in investment securities are as follows:
Stage 1: 12-month ECL
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Balance, January 1

338,043,816

420,223,153

Maturities

(55,978,751)
_

(65,394,079)

SWAP

(15,000,000)

Amortization of discount/premium

(1,233,043)

(1,785,258)

Balance, December 31

280,832,022

338,043,816

2,687,256

5,135,034

283,519,278

343,178,850

Accrued intent receivable

The movement of expected credit loss is as follows:
Stage 1: 12-month ECL
2019

2018

LBP’000

LBP’000

Credit loss as at January 1, 2018

2,137,009

2,582,599

Additions

57,250,853

22,564

Maturities

(352,905)

(468,154)

59,034,957

2,137,009

Credit loss as at December 31, 2018

31. 3.7.LETTERS OF GUARANTEE AND STANDBY LETTERS OF CREDIT
Loan commitments and financial guarantees are classified as follows:

December 31
Stage 1: 12-month ECL
2019

2018

LBP’000

LBP’000

19,217,633

65,841,758

Grades 4-6: monitoring

_

_

Grades 7-8: substandard

_

_

Grade 9: doubtful

_

_

19,217,633

65,841,758

_

(228,078)

19,217,633

65,613,680

Grades 1-3: low to fair risk

Total gross carrying amount
Credit loss
Carrying Amount

Changes in carrying amounts that contributed to changes in expected credit loss are detailed as follows:
Stage 1: 12-month ECL
2019

Carrying amount as at January 1
Additions

2018

LBP’000

LBP’000

65,841,758

70,664,737

_

4,012,088

Maturities/Disposals

(46,624,125)

(8,835,067)

Carrying amount as at December 31

19,217,633

65,841,758
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Expected credit loss movement is summarized as follows:

Stage 1: 12-month ECL

Credit loss as at January 1
Disposals
Credit loss as at December 31

2019

2018

LBP’000

LBP’000

228,078

228,078

(228,078)

_

_

228,078

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, 2019
Lebanon

Arab Countries

Africa

European
Countries

Other

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

523,641,078

_

_

_

_

523,641,078

520,658,449

_

_

6,329,155

2,670

526,990,274

_

37,164

519,447

29,697,143

161,371

30,415,125

15,459,614

_

33,054

_

29,008

15,521,676

Investment at fair value through profit and loss

12,204,040

_

_

_

_

12,204,040

Investment at fair value through other
comprehensive income

104,741,660

_

_

_

_

104,741,660

224,484,321

_

_

_

_

224,484,321

1,401,189,162

37,164

552,501

36,026,298

193,049

1,437,998,174

18,465,634

45,225

617,228

3,015

_

19,131,102

_

_

86,531

_

_

86,531

3,015

_

19,217,633

FINANCIAL ASSETS
Cash and deposits with Central Banks
Deposits with banks and financial institutions
Deposits with parent, sister and other related banks
Loans and advances to customers

Investment securities at amortized cost

OFF-BALANCE SHEET ITEMS
Letters of guarantee and standby letters of credit
Letters of credit - export confirmed

18,465,634

45,225

703,759

Lebanon

Arab Countries

Africa

European
Countries

Other

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

369,821,355

_

_

_

_

369,821,355

591,775,078

_

_

8,830,955

2,687

600,608,720

_

40,116

1,464,585

18,140,700

359,478

20,004,879

December 31, 2018

FINANCIAL ASSETS
Cash and deposits with Central Banks
Deposits with banks and financial institutions
Deposits with parent, sister and other related banks
Loans and advances to customers

19,945,149

548,089

164,730

_

283,693

20,941,661

Investment securities at fair value through profit or loss

14,252,863

_

_

_

_

14,252,863

Investment trading securities at fair value through other
comprehensive income

124,633,123

_

_

_

_

124,633,123

Investment securities at amortized cost

341,041,841

_

_

_

_

341,041,841

1,461,469,409

588,205

1,629,315

26,971,655

645,858

1,491,304,442

61,187,447

45,225

617,701

3,115

1,508

61,854,996

_

_

3,986,762

_

_

3,986,762

61,187,447

45,225

4,604,463

3,115

1,508

65,841,758

OFF-BALANCE SHEET ITEMS
Letters of guarantee and standby letters of credit
Letters of credit - export confirmed
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CONCENTRATION OF CREDIT RISK BY INDUSTRY OR SECTOR
December 31, 2019
Sovereign
Risk

Financial Manufacturing Construction
Institutions

Trading

Other

Individual

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

523,641,078

_

_

_

_

_

_

523,641,078

Deposits with banks and financial
institutions

_

526,990,274

_

_

_

_

_

526,990,274

Deposits with 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

Investment at fair value through
profit and loss

_

12,161,321

_

42,719

_

_

_

12,204,040

Investment securities 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

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

Trading

Other

Individual

Total

FINANCIAL ASSETS
Cash and deposits with Central Bank

OFF-BALANCE SHEET ITEMS

December 31, 2018
Sovereign
Risk

Financial Manufacturing Construction
Institutions

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

369,821,355

_

_

_

_

_

_

369,821,355

Deposits with banks and financial
institutions

_

600,608,720

_

_

_

_

_

600,608,720

Deposits with parent, sister and other
related banks

_

20,004,879

_

_

_

_

_

20,004,879

Loans and advances to customers

_

_

4,485,869

8,015,396

5,946,365

289,587

2,204,444

20,941,661

Investment trading securities at fair
value through profit or loss

_

14,211,877

_

40,986

_

_

_

14,252,863

Investment securities at fair value
through other comprehensive
income

_

124,633,123

_

_

_

_

_

124,633,123

Investment securities at amortized
cost

320,467,192

20,574,649

_

_

_

_

_

341,041,841

690,288,547

780,033,248

4,485,869

8,056,382

5,946,365

289,587

2,204,444

1,491,304,442

Letters of guarantee
and standby letters of credit

_

57,943,360

200

2,772,144

439,916

105,000

594,376

61,854,996

Letters of credit - export confirmed

_

3,986,762

_

_

_

_

_

3,986,762

_

61,930,122

200

2,772,144

439,916

105,000

594,376

65,841,758

FINANCIAL ASSETS
Cash and deposits with Central
Banks

OFF-BALANCE SHEET ITEMS
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GUARANTEES HELD AGAINST LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS

December 31, 2019
Value of Collateral Received
Gross
Exposure Net
of Unrealized
Interest

Provision for
Expected Credit
Losses

Net Exposure

Pledged Funds

First Degree
Mortgage on
Properties

Personal
Guarantees

Total
Guarantees

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

664,410

(158,425)

505,985

274,869

_

23,641

298,510

1,286,600

_

1,286,600

_

3,859,200

_

3,859,200

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

PERFORMING LOANS
Retail
Housing loans
PERFORMING LOANS – CORPORATE

December 31, 2018
Value of Collateral Received
Gross
Exposure Net
of Unrealized
Interest

Provision for
Expected Credit
Losses

Net Exposure

Pledged Funds

First Degree
Mortgage on
Properties

Personal
Guarantees

Total
Guarantees

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

850,782

(125,706)

725,076

466,078

_

114,052

580,130

1,479,690

_

1,479,690

49,769

3,859,200

_

3,908,969

Small and medium enterprises

8,064,012

(833,278)

7,230,734

88,051

16,051,790

5,170

16,145,011

Doubtful and bad debts

28,513,579

(17,007,418)

11,506,161

_

37,061,888

_

37,061,888

38,908,063

(17,966,402)

20,941,661

603,898

56,972,878

119,222

57,695,998

PERFORMING LOANS
Retail
Housing loans
PERFORMING LOANS – CORPORATE

79

NORTH AFRICA COMMERCIAL BANK SAL

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.

December 31, 2019
LBP

USD

GBP

Euro

Others

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Cash and deposits with Central Banks

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

_

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

Investment at fair value through profit or loss

170,000

12,005,110

_

28,930

_

12,204,040

_

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

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 the 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

ASSETS

Deposits with parent, sister
and other related banks

Investment at fair value through other
comprehensive income

LIABILITIES
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December 31, 2018
LBP

USD

GBP

Euro

Others

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Cash and deposits with Central Banks

100,712,663

247,888,339

91,128

21,129,225

_

369,821,355

Deposits with banks and financial institutions

32,904,769

418,520,006

20,372

149,152,726

10,847

600,608,720

_

17,407,274

413,395

2,102,544

81,666

20,004,879

Loans and advances to customers

715,837

20,225,824

_

_

_

20,941,661

Investment trading securities at fair value
through profit or loss

170,000

14,053,284

_

29,579

_

14,252,863

_

124,633,123

_

_

_

124,633,123

102,232,181

238,809,660

_

_

_

341,041,841

5,493,093

38,145,269

_

_

_

43,638,362

Intangible assets

375,297

_

_

_

_

375,297

Other assets

426,568

1,303,112

12,009

4,677

_

1,746,366

Total Assets

243,030,408

1,120,985,891

536,904

172,418,751

92,513

1,537,064,467

Deposits from a Central Bank

_

79,548,202

_

619,105

_

80,167,307

Deposits from banks and financial institutions

_

81,475,113

2,270

8,424,821

2,069

89,904,273

Deposits from the parent, sister

_

617,790,898

_

136,672,268

_

754,463,166

102,596,550

164,195,035

518,658

26,637,851

25,392

293,973,486

Other liabilities

3,029,166

388,618

27

6,714

_

3,424,525

Provisions

7,514,679

639,755

_

_

_

8,154,434

Total Liabilities

113,140,395

944,037,621

520,955

172,360,759

27,461

1,230,087,191

Net assets

129,890,013

176,948,270

15,949

57,992

65,052

306,977,276

ASSETS

Deposits with the parent, sister
and other related banks

Investment securities at fair value
through other comprehensive income
Investment securities at amortized cost
Property and equipment

LIABILITIES

and other related banks
Customers’ deposits
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THE BANK’S EXPOSURE TO CURRENCY RISK
The Bank is subject to currency risk on financial assets and
liabilities that are denominated in currencies other than the
Lebanese Pound. Most of these financial assets and liabilities
are in US Dollars and Euros. 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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EXPOSURE TO INTEREST RATE RISK
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, 2019
Not Subject to
Interest

Less than 1 Month

1 to 3 Months

3 Months to 1
Year

1 to 5 Years

Over 5 Years

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Cash and deposits with
Central Banks

101,673,488

189,003,617

15,074,113

944,255

26,914,357

190,031,248

523,641,078

Deposits with banks
and financial institutions

26,432,971

248,566,339

8,381,020

243,609,944

_

_

526,990,274

Deposits with parent,
sister and other related
banks

3,579,579

26,835,546

_

_

_

_

30,415,125

Loans and advances
to customers

11,660,346

3,134,884

419,862

175,409

131,175

_

15,521,676

Investment at fair value
through profit and loss

12,204,040

_

_

_

_

_

12,204,040

Investment at fair
value through other
comprehensive income

89,487,000

_

_

179,660

15,075,000

_

104,741,660

(61,104,713)

4,257,392

36,251,954

5,818,886

170,394,594

68,866,208

224,484,321

183,932,711

471,797,778

60,126,949

250,728,154

212,515,126

258,897,456

1,437,998,174

Deposits from a Central
Bank

4,927,369

75,557,481

_

_

_

_

80,484,850

Deposits from banks
and financial institutions

4,839,125

15,284,951

_

3,768,750

_

_

23,892,826

Deposits from the parent,
sister and other related
banks

504,612

239,218,306

429,390,737

173,318,839

_

_

842,432,494

38,618,403

143,916,042

52,239,105

40,159,115

3,268,560

_

278,201,225

48,889,509

473,976,780

481,629,842

217,246,704

3,268,560

_

1,225,011,395

FINANCIAL ASSETS

Investment securities
at amortized cost

FINANCIAL LIABILITIES

Customers’ deposits
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December 31, 2018
Not Subject
to Interest

Less than 1
Month

1 to 3 Months

3 Months
to 1 Year

1 to 5 Years

Over 5 Years

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Cash and deposits
with Central Banks

26,439,923

87,209,493

80,836,300

_

8,338,473

166,997,166

369,821,355

Deposits with banks
and financial institutions

2,793,540

242,994,972

94,165,526

137,246,963

123,407,719

_

600,608,720

Deposits with the parent, sister
and other related banks

4,929,000

15,075,879

_

_

_

_

20,004,879

Loans and advances to customers

11,747,344

8,063,727

_

413,039

717,551

_

20,941,661

Investment trading securities
at fair value through profit or loss

14,252,863

_

_

_

_

_

14,252,863

Investment securities at fair
value through other
comprehensive income

109,378,462

_

_

179,661

15,075,000

_

124,633,123

Investment securities
at amortized cost

(2,347,044)

701,454

2,518,553

58,042,627

210,947,731

71,178,520

341,041,841

167,194,088

354,045,525

177,520,379

195,882,290

358,486,474

238,175,686

1,491,304,442

Deposits from a Central Bank

4,636,762

75,530,545

_

_

_

1,000,413

81,167,720

Deposits from banks
and financial institutions

12,282,534

66,393,457

6,039,547

5,188,735

_

_

89,904,273

70,022

413,018,531

216,697,770

124,676,843

_

_

754,463,166

38,055,049

127,290,137

26,511,924

71,894,477

30,221,899

_

293,973,486

55,044,367

682,232,670

249,249,241

201,760,055

30,221,899

1,000,413

1,219,508,645

FINANCIAL ASSETS

FINANCIAL LIABILITIES

Deposits from the parent,
sister and other related banks
Customers’ deposits
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LIQUIDITY RISK
Liquidity risk is the risk that the Bank is being unable to meet 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. To face this risk,
management distributes its sources of funding and manage its assets according to a cash policy that seeks to preserve an
adequate liquidity balance and financial instruments than can be readily liquidated in the financial market.

MATURITIES OF FINANCIAL LIABILITIES
December 31, 2019
Up to 3 Months

3 Months to 1 Year

1 to 5 Years

More than 5 Years

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Deposits from a Central Bank

80,484,850

_

_

_

80,484,850

Deposits from banks and financial institutions

20,124,076

3,768,750

_

_

23,892,826

Deposits from the parent, sister and other related banks

669,113,655

173,318,839

_

_

842,432,494

Customers’ deposits

234,773,550

40,159,115

3,268,560

_

278,201,225

1,004,496,131

217,246,704

3,268,560

_

1,225,011,395

FINANCIAL LIABILITIES

December 31, 2018
Up to 3 Months

3 Months to 1 Year

1 to 5 Years

More than 5 Years

Total

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

LBP’000

Deposits from a Central Bank

80,167,307

_

_

1,000,413

81,167,720

Deposits from banks and financial institutions

84,715,538

5,188,735

_

_

89,904,273

Deposits from the parent, sister and other related banks

629,786,323

124,676,843

_

_

754,463,166

Customers’ deposits

191,857,110

71,894,477

30,221,899

_

293,973,486

986,526,278

201,760,055

30,221,899

1,000,413

1,219,508,645

FINANCIAL LIABILITIES
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32. CAPITAL MANAGEMENT
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 capital adequacy requirements in current period:

December 31, 2019

December 31, 2018

LBP’000

LBP’000

Tier I capital

208,733,720

198,485,630

Tier II capital

38,223,000

13,021,500

Total regulatory capital

246,956,720

211,507,130

Credit risk

1,544,165,624

1,062,251,321

Market risk

26,519,520

32,684,152

Operational risk

65,478,750

59,162,875

1,636,163,894

1,154,098,348

Regulatory capital ratio

15.09%

18.33%

Tier I capital ratio

12.76%

17.20%

Risk based capital ratio- Tier I and Tier II capital

12.76%

17.20%

Risk-weighted assets of credit, off-balance sheet and operational risks

Following the downgrading of sovereign credit risk from “B” to “C” category by the international rating agencies, the Central Bank
of Lebanon issued an intermediary circular # 527 dated September 18, 2019, amending the risk weights in the capital adequacy
ratio computation. Moreover, subsequent to the financial position date, the Central Bank of Lebanon issued another intermediary
circular # 543 dated February 3, 2020 related to Capital Adequacy Framework. Main changes are summarized as follows:
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• Risk weight applied on Central Bank of Lebanon exposure in
foreign currencies (including certificates of deposit) is set at
150% instead of 50% (excluding short term placements and
certificates of deposit with original maturity less than one
year which were kept at 50%).
• Capital conservation buffer is set at 2.5% instead of 4.5%.
In case this buffer falls below 2.5%, banks are required to
reconstitute common equity Tier I ratio in a maximum period
of three years according to an approved plan by the Banking
Control Commission.
• The new minimum capital ratios are as follows:
%
Common Equity Tier I ratio

7.0

Tier I ratio

8.5

Total Capital ratio

• Banks are prohibited from distributing any dividends in case
their Capital Ratios are below the following:

%
Common Equity Tier I ratio

7.0

Tier I ratio

10.0

Total Capital ratio

12.0

• Increasing regulatory expected credit losses for all resident
financial assets including bank’s exposure to Central Bank of
Lebanon in foreign currencies.

10.5

33. CONTINGENT LIABILITIES
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 2014 till 2019
are still subject to tax examination and final assessment by the
tax authorities.

34. EVENTS AFTER THE END OF THE REPORTING PERIOD
I. 
The existence of Novel Coronavirus (Covid-19) was
confirmed in January 2020 in mainland China and has
subsequently spread to many other countries around the
world. This event has caused widespread disruptions to the
business, with a consequential negative impact on economic
activity. The Bank considers this event to be a non-adjusting
event after the reporting period and therefore has not made
any adjustments to the financial statements as a result
of this matter. The effect of Covid-19 on the Bank will be
incorporated in the determination of the Bank’s estimates in
2020, knowing that the uncertainties caused by COVID-19,
will require the Bank to update the inputs and assumptions
used for the determination of expected credit losses (“ECLs”)
and revise the forecast used as part of the assessment for
the going concern as well.

II. Subsequent to the financial position date, on the March 7,
2020, the Lebanese Government has announced its decision
to default on its 6.375% US$1,200,000,000 bonds due March
9, 2020 and on all the remaining outstanding maturities in
foreign currencies (refer to Note 1).
III. On August 4, 2020, a devastating and deadly explosion
occurred in the seaport of Beirut which resulted in, in
addition to loss of lives, severe widespread property
damage in a large area of Beirut, aggravating the economic,
financial and social crises prevailing in the country.

35. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements for the year ended December 31, 2019 were approved by Chairman on behalf of the Bank’s Board of
Directors on December 18, 2020.
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مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

الفهـــــــــــــــــــــــرس

۰۱
٠٦
۰٣
۰٤
ه٠

حقوق الملكية

٤

مجلس اإلدارة
اإلدارة العامة

المؤشرات المالية

٧

أ .كلمة رئيس مجلس اإلدارة  /المدير العام
ب .اإلدارة المصرفية الرشيدة وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في المصرف
ج .التحليل المالي للمصرف

١٠
١٢
١٤
٢٠

الجمعية العمومية

٢٤

البيانات المـالية وتقريـر مـدققي الحسابات المستقلين

٢٦

تقريـر مـدققي الحسابات المستقلين

٢٨
٣٠
٣١
٣٢
٣٢
٣٣
٣٤

تقرير مجلس اإلدارة

أ .بيان الوضع المالي
ب .بيـان األرباح او الخسائر
ج .بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
د .بيان التغيرات في حقوق المساهمين
هـ .بيان التدفقات النقدية
و .إيضاحات حول البيانات المالية

3

التقـرير الســــنوي | ٢٠١٩

۰۱
٤

حقوق الملكيـة
مجلـــــس اإلدارة
اإلدارة العـــــامة

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

حقوق الملكية

المـــصرف الليبي الخارجي

مجلس اإلدارة

اإلدارة العامة

الســــــــــيد محمد نجيب أحميدة الجمل
رئيـــس مجلـــــس اإلدارة/المدير العـــام

السيد محمد نجيب احميدة الجمل
رئيس مجلس اإلدارة /المدير العام

المصـــرف الليبـــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــارجـــي
ً
ممثال بالســــــــــــــــيد محمد نجيــب مجبر
عضو ًا

الســــيد يوســـــــــــــف مبروك العجيل
مســــــــــــــاعد المدير العام للعمليات
المصرفيــــــــــــة والفروع

شــــــــركة ديموريكو هولدنغ ش.م.ل.
ممثلة بالدكتورعبد السالم الجحاوي
عضو ًا

٠،٤٣٪

شركة ديموريكو هولدنغ ش.م.ل.

الدكتــــــور أبو بـــكــر محمـــد الـــــــــــــودان
عضو ًا
الســــــــــــيد جان بول مارســــــــــــــــيل توما
عضو ًا
األســــــــــــــــــــــــــتاذ راوي بطـــــــرس كنعان
عضو ًا

٠٫٠١٪
مساهمون آخرون

الســــــيد أســــــــــــامة رامي الســــــــــــــــراج
عضو ًا
الســـــــــــــــيد محمــــــــــــــــــــد منــــــــير النفي
عضو ًا

الســــــــــــــــــــــــــــــيدة رانيا جوزف الحـــــــــــــاج
أمينة السر

٥
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السادة أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس

اإلسم

مستقل

السيد محمد نجيب أحميدة الجمل

تنفيذي

•

المصرف الليبي الخارجي
ً
ممثال بالسيد محمد نجيب مجـبـر

•

شركة ديموريكو هولدنغ ش.م.ل

•

ممثلة بالدكتور عبد السالم الجحاوي

٦

غير تنفيذي

لجنة التدقيق

لجنة المخاطر

لجنة
التعويضات

لجنة مكافحة
تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب

•

•

•

•
ً
رئيسا

السيد جان بول مارسيل توما

•

•

السيد محمد منير النفي

•

•

السيد أسامة رامي السراج

•

•

•

الدكتور أبو بكر محمد الودان

•

•

•

األستاذ راوي بطرس كنعان

•

•

•

•

ً
رئيسا

•

•

السيدة رانيا جوزف الحاج

أمينة سر مجلس اإلدارة

السيدة هال وليد عبيد

أمينة سر لجنة التعويضات

السيدة غنى محمود ناصر

أمينة سر لجنة المخاطر

السيد حسان مصطفى غالييني

أمين سر لجنة التدقيق

السيد شوقي غسان أحوش

أمين سر لجنة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

•

•

•
ً
رئيسا
•

•
ً
رئيسا
•

٠٦

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

المؤشرات المالية
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*سعر صرف الدوالر األمريكي 1507,50 :ل.ل.

المؤشـــــــــــــــــرات المـــــــــــــــالية
مجموع الموجودات

العائد على الموجودات

2,000,000

0.78%

0.98%

0.86%

1,500,000

0.73%
-2.77%

1,459,619

1,419,288

1,588,121

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

العائد على حقوق المساهمين

1,586,729

500,000

1,553,456

1,000,000

حقوق المساهمين
350,000

4%

4%

4%

5%

300,000
250,000

-14%

287,600

296,858

315,854

306,977

150,000

310,352

200,000

100,000
50,000

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

القروض والتسليفات

2019

مجموع الودائع

30,000

1,500,000

25,000
1,000,000

20,000

23,552

23,818

22,651

15,522

20,942

1,163,267

1,111,338

1,260,172

5,000

0
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

٨

1,268,171

10,000

1,225,012

15,000

500,000

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

*سعر صرف الدوالر األمريكي 1507,50 :ل.ل.

نسبة القروض و التسليفات إلى ودائع العمالء
2019

5.8%

2018

7.1%

2017

6.8%

2016

7.5%

2015

7.9%
2.0%

0%

6.0%

4.0%

8.0%

10.0%

األرباح
20,000

10,667

11,021

15,612

2016

13,677

2015

2017

2018

2019

قام مجلـــــــــــــس إدارة المصرف منذ
العام  ٢٠١٢بمخــــــــــــــاطبة المصرف األم
بالعديد من المراســـــــــــــــــالت والتقــــــارير
والمراجعـــــــــــات تضمنت رؤية كـــــــامـــــــلة
لتفادي المخــاطر المســــــــــــــــــــــــــــــتقبلية،
وكــــــــذلك تقديم خطة إســـــــــــــــــــتراتيجية
وتحلـــــيالً كـــامالً ومفصالً للخيـــارات التي
يمكن إعتمـــادها والمؤشـــــــــــــــــــــــــــرات
اإليجابية والسلبية ،وخصوصــــــــــــــ ًا وأن
الظروف كــــــــــــــــانـت مواتية لتحقيق تلك
األهداف اإلســـــــــــــــــــــتراتيجية المقترحة.

42,997

20,000

40,000

60,000

الودائع إلى حقوق الملكية (مرة)
2019

2018

2017

2016

نسبة المالءة
18.13%

2019

0.87

0.96

1.05

1.07

2018

2017

2016

17.20%

17.81%

17.39%

20.52%

2015
2015

1.04
15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

19.00%

20.00%

21.00%
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تقــــــــــــــــــــــــرير
مجــــــــــــــــــلس
اإلدارة

١٠

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.
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تقرير مجلس اإلدارة

أ .كلمة رئيس مجلس اإلدارة  /المدير العام

الســـــــــــــــــــــــــــــــادة الكـــــرام،

أصولــه بالدرجــة األولــى وســط مزيــد مــن ترشــيد نفقــات التشــغيل األمــر
الــذي إنعكــس فــي أرقــام الموازنــة المتحفظــة.

أدت التوتــرات الجيوسياســية العالميــة والمخــاوف التجاريــة المتراكمــة
إلــى تراجــع النشــاط اإلقتصــادي علــى الصعيــد العالمــي وزيــادة التباطــؤ

فــي الفتــرة الممتــدة مــن العــام  2011إلــى العــام  2019تــم تفعيــل

اإلقتصــادي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وكذلــك تباطــؤ

األنشــطة الحاليــة ومعالجــة الفعاليــة التشــغيلية مــن خــال إتخــاذ سلســلة

نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي للعالــم العربــي إلــى حوالــي

مــن المبــادرات مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار التكلفــة الرأســــــــمالية الكبيــرة لتعزيز

 ٪1.9فــي  2019مــن  ٪2.4فــي .2018

القــدرة علــى المنافســة ضمــن الســوق اللبنانيــة ،إضافــة إلــى ضبــط األكالف
المتزايــدة فــي البيئــة التشــغيلية المصرفيــة .وعليــه لــم يتعــرض مصــرف

عامــا آخــر مليئــ ًا بالتحديــات لإلقتصــاد اللبنانــي ككل،
وقــد كان عــام 2019
ً
والقطــاع المصرفــي علــى وجــه الخصــوص بعــد سلســلة األحــداث التــي

بالــغ الصعوبــة بســبب القناعــة الكاملــة لتحقيــق الهــدف المتمثّــل فــي

إندلعــت نهايــة العــام وكانــت وســتظل لهــا تداعيــات خطيــرة علــى اإلقتصــاد

ـواء اإليداعيــة للزبائــن بقيمــة  185مليــون دوالر
حمايــة مــوارد المصــرف سـ ً

األرقــام الماليــة واإلقتصاديــة فــي لبنــان تراجعـ ًا غيــر مســبوق رافقــه التوتــر

ودائــع المالــك بقيمــة  503مليــون دوالر أميركــي والتركيــز قــدر اإلمــكان

السياســي المعتــاد فــي البــاد ،علــى أثــر ذلــك خفضــت وكاالت التصنيــف

علــى التوجــه نحــو اإلســتثمار فــي ودائــع المصــارف اللبنانيــة ذات المتانــة

اإلئتمانــي الدوليــة التصنيــف الســـــــــــــيادي اللبنانــي إلــى منطقــة أقــرب

العاليــة بقيمــة  368مليــون دوالر أميركــي وفــي شــهادات اإليــداع وودائــع

وترافــق ذلــك مــع إســتمرار العجــز فــي تنفيــذ اإلصالحــات التــي طــال إنتظارها

بقيمــة  148مليــون دوالر أميركــي ومســـــاهمات فــي رؤوس أمــوال أبــرز

اللبنانــي والماليــة العامــة والصناعــة المصرفيــة لســنوات قادمــة ،وشــهدت

إلــى منطقــة التعثــر .أدت تحــركات  17أكتوبــر فــي لبنــان إلــى تفاقــم األوضــاع
فــي القطاعــات الحيويــة مثــل الطاقــة والبيئــة ومكافحــة الفســـــــاد وإعــادة
هيكلــة الديــن العــام وخفــض العجـــــز فــي ميــزان المدفوعــــــــــات ،ممــا

شــمال إفريقيــا التجــاري ألي مخاطــر جوهريــة فــي هــذا اإلطــار ضمــن منــاخ

أميركــي أو الخارجيــة مــن المصــارف بقيمــة  628مليــون دوالر أميركــي منهــا

مصــرف لبنــان بقيمــة  370مليــون دوالر أميركــي وســــــندات الدولــة اللبنانيــة
المصــارف اللبنانيــة بقيمــة  70مليــون دوالر أميركــي وأصــول ثابتــة بقيمــة
 31مليــون دوالر أميركــي وأربــاح تراكميــة بلغــت  93مليــون دوالر أمريكــي

إضطــر المصــرف المركــزي وجمعيــة المصــارف اللبنانيــة إلــى إتخــاذ إجــراءات

تقريب ـ ًا (تــم تخصيــص أربــاح العــام  2019البالغــة  14.8مليــون دوالر أميركــي

وقــرارات إســتثنائية كان الهــدف منهــا وفقـ ًا لسياســتهم هــو الحفــاظ علــى

كمؤونــات لتغطيــة مخاطــر اإلئتمــان) ومــاءة ماليــة بنســبة  ،%18وإرتفاع ـ ًا
فــي حقــوق المســاهمين بلــغ  51مليــون دوالر أمريكــي تــم تخصيــص 39

نحــو المصـــــــارف وفــي ظــل تدهــور األوضــاع الماليـــــــــة واإلقتصاديــة.

مليــون دوالر أميركــــــــــي منهــا كمؤونــات علــى المحــــــــافظ اإلئتمــــــــــــــانية

إســــــــــــتقرار القطــاع وإدارة الســيولة فــي ظــل اإلندفــاع الكبيــر مــن العمــاء

للمصــرف ،كمــا قــام المصــرف بتوزيــع أربــاح علــى المســــــــــــــــــــــــاهمين بقيمــة
دفعــت اإلحتجاجــات وإســـــــــــــــتقالة الحكومــة إلــى التهافــت لســحب الودائــع

 28مليــون دوالر أمريكــي أي مــا يزيــد عــن  %300من رأس المــــــــــال المدفوع.

و/أو تحويــل الودائــع المقومــة بالليــرة اللبنانيــة إلــى الــدوالر األمريكــي؛
ممــا دفــع بســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر األمريكــي فــي

قــام مجلــس إدارة المصــرف منــذ العـــــــــام  2012بمخـــــاطبـــــة المصــرف

الســوق الموازيــة إلــى عتبــة  2000ليــرة لبنانيــة خــال شــهر ديســمبر

األم بالعديــد مــن المراســات والتقاريــر والمراجعــات تضمنــت رؤيــة كاملــة

ـنويا بنســبة  ٪13.11فــي
 .2019وقــد شــهد القطــاع المصرفــي
ً
إنكماشــا سـ ً

لتفــادي المخاطــر المســــــــــــــــــتقبلية ،وكذلــك تقديــم خطــة إســتراتيجية

الميزانيــة العموميــة المجمعــة للبنــوك التجاريــة المقيمــة إلــى حوالــي

وتحليــاً كامــاً ومفصــاً للخيــارات التــي يمكــن إعتمادهــا والمؤشــــــــــــــرات

 216مليــار دوالر بنهايــة ديســمبر  ،2019وإرتفــع معــدل دولــرة الودائــع إلــى

اإليجابيــة والســلبية ،وخصوصــ ًا وأن الظــروف كانــت مواتيــة لتحقيــق تلــك

 ٪76.02مــن  ٪70.62فــي  .2018كمــا تعرضــت ربحيــة البنــوك لضغــوط فــي

األهــداف اإلســتراتيجية المقترحــة ،إال أن قــرار ًا فــي هــذا الشــأن لــم يتــم

عــام  2019بســبب الزيــادات الضريبيــة ومتطلبــات المخصصــات الكبيــرة.

إتخــاذه فــي التوقيــت المناســب األمــر الــذي أفقــد إدارة المصــرف فــي
بيــروت القــدرة علــى تحصيــن المركــز المالــي للمصــرف وتفعيــل خدماتــه

بالطبــع ،جلــب عــام  2020صدمــات إضافيــة إلــى لبنــان حيــث كانــت جائحة كوفيد

وإنتشــاره ،علــى الرغــم مــن أن االحــداث حينهــا أعطــت عالمــات ومؤشــرات

 19-وإنفجــار مينــاء بيــروت ،وتخلــف الدولــة عــن ســداد ســندات اليوروبونــد

دقيقــة تؤكــد علــى أن النــزاع الســــــــــياسي فــي المنطقــة ســوف يكــون لــه

الســـــــــــــــــــــــــيادية  -ممــا خلــف كارثــة صحية عامة ،وضربــة لإلقتصاد الحقيقي،

إرتــدادات ســلبية علــى الصعيــد اإلقتصــادي والمالــي لجميــع الــدول ال ســيما

وضغــوط شــديدة علــى النظــام المالــي والمصرفــي فــي لبنــان مــع إســتمرار

لبنــان ،حيــث كان مــن الممكــن إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لمواجهــة هــذه

تدهــور قيمــة العملــة اللبنانيــة فــي الســوق الموازيــة.

األزمــة فــي ذلــك الوقــت لتقليــل أكبــر قــدر مــن المخـــــــــــــاطر بالنظــر لصغــر
حجــم المؤسســة مــن خــال المبــادرة نحــو إدخــال شــريك إســتراتيجي فــي

ال زال مصــرف شــمال إفريقيــا التجــاري– بيــروت يحــاول مواجهــة هــذه

المصــرف وهــو مــا أشــرنا إليــه علــى مــدى الســنوات الثمانــي الماضيــة فــي

التحديــات بإنتهــاج سياســة مناســبة لحمايــة الوضــع الحالــي ولتعزيــز نســب

تقاريــر قدمــت للجمعيــات العموميــة الســابقة.

المــاءة والســيولة وتخصيــص األربــاح المحققــة لحســاب مؤونــات الخســائر
اإلئتمانيــة المتوقعــة وفقــ ًا لمبــدأ اإلســتمرارية والمحافظــة علــى متانــة

١٢

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

كان المصــرف فــي ذلــك الوقــت قــد دعــم توجهاتــه اإلســتراتيجية آنــذاك بــآراء

إلــى إجــراءات يقــوم بهــا بحــق تقويــة المــاءة الماليــة للمصــارف اللبنانيــة

إحــدى أهــم الشــركات اإلستشــــــــــــــــــــارية (ديلويــت) ،التي كلفت إعداد دراســة

ـة لألزمــة الحــادة والــذي طلــب فيهــا مــن كافــة المصــارف العاملــة بلبنان
نتيجـ ً

تفصيلية ومعمقة متعلقة بإســـــــــــــــتراتيجية المصرف وقد قدمت الشــــــــركة

زيــادة أموالهــا الخاصــة األساســية بنســبة  %20مــن حملــة حقــوق األســهم

تقريــر ًا مفصـاً وموجــز ًا تنفيذيـاً ،وتوافــق الموجــز التنفيــذي بحســب الشــركة

العاديــة كمــا هــي بتاريــخ  2018/12/31أي بمبلــغ  41مليــون دوالر أميركــي

اإلستشــارية مــع مــا تــم تقديمــه ســابق ًا إلــى مجلــس اإلدارة منــذ ســنة 2012

بالنســبة لمصرفنــا ،وذلــك عــن طريــق مقدمــات نقديــة بالــدوالر األميركــي.

مــن دراســات أثبتــت مــدى الجــدوى مــن إعتمــاد خيــارات إســتراتيجية فــي
حينهــا مرتبطـــــــــــــــة بعمليــة الدمــج أو التملك والتي كان يمكــن من خاللها أن

جــاءت موافقــة مجلــس إدارة مصــرف شــمال إفريقيــا التجــاري ش.م.ل.

يكــون وضــع المؤسســة أكثــر مالئمــة لمقاومــة األزمــة الحاليــة.

علــى ذلــك بحكــم النــص اإللزامــي الــذي يفضــي علــى ضــرورة تنفيــذ
التعميــم رقــم  532مــن قبــل جميــع المصــارف .بتاريــخ  2020/2/19تــم مخاطبــة

إســتمر المصــرف كذلــك بتبنــي سياســة متحفظــة ترتكــز علــى نوعيــة

المصــرف الليبــي الخارجــي بالخصــوص ،رافــق ذلــك كتــاب مــن المصــرف إلــى

أصولــه وكفايــة أموالــه الخاصــة ومتانــــــــــــــــــة مركــزه المالــي .حيــث لــم

مصــرف لبنــان يطلــب منــه الموافقــة علــى الزيــادة مــن حيــث المبــدأ مــن

يتــم إســتعمال الودائــع القائمــة لديــه فــي تســــــــــهيالت إئتمانيــة محليــة

الودائــع الموجــودة طرفــه ،بحيــث تخصــص إلــى زيــادة رأس المــال إلــى حيــن

نظــر ًا للمخاطــر المحتملــة نتيجــة عــدم إســتقرار األوضــاع فــي المنطقــة
ككل ،والتوجــه نحــو التخفيــف مــن محفظــة الســندات الســيادية بالعملــة

إســتكمال اإلجــراءات مــع المالــك المصــرف الليبــي الخارجــي .وبعــد ذلــك
إســتلم المصــرف موافقــة مصــرف لبنــان فــي  18مــارس  2020علــى المقتــرح

األجنبيــة واإلســتثمار فــي ودائــع المصــارف اللبنانيــــــــــــــــــــة ذات المــاءة

بحيــث تكــون الزيــادة مــن خــال تخصيــص مبلــغ  41مليــون دوالر أمريكــي

والمتانــة العاليــة ،وفــي شــهادات اإليــداع وودائــع مصــرف لبنــان المركــزي

خصمـ ًا مــن الودائــع او اإلســتثمارات وهــو إجــراء نثمنــه عاليـ ًا مــن قبــل مصــرف

والمســاهمات فــي رؤوس أمــوال أبــرز المصــارف اللبنانيــة لإلبتعــاد عــن

لبنــان إلــى حيــن إســتكمال اإلجــراءات وفق ـ ًا لألصــول.

المخاطــر المحتملــة فــي هــذا المجــال.
وقــد إعتمــد مجلــس اإلدارة هــذه اإلجـــــــراءات حرصـــــ ًا منــه فــي المحافظــــــــة
إن المؤونــــــــات التي تم تكوينـهــــــــا والتي ســجلت نتــــــــائج ســـــــــــــــلبية على

علــى إســتمرار المصــرف رغــم كافــة الظــروف القاهــرة التــي يواجههــا

حســاب النتيجــة كانــت تحــت متطلبــات األزمــة وليســت ناتجــة عــن أعمــال

لبنــان ،بإعتبــــــــــــــارها تعميمــ ًا ملزمــ ًا للتنفيــذ وهــو الخيــار الوحيــد لتفــادي

المصــرف التجاريــة ،حيــث بلغــت المؤونــات المكونــة مبلــغ  58مليــون دوالر
أميركــي منهــا  35مليــون دوالر أميركــي علــى محفظــة ســندات اليوروبونــد

عقوبــات مشــددة قــد تصــل إلــى حــد وضــع اليــد أو ســــــحب رخصــة المصــرف
أســوة بباقــي المصــارف العاملــة فــي لبنــان.
وذلــك
ً

للدولــة اللبنانيــة والباقــي مــوزع علــى محفظــة التوظيفـــــــــــــات لــدى
مصــرف لبنــان ولــدى المصــارف التجاريــة ،وتطبيقــ ًا للتعميـــــــــــــم الوســيط

خـــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ًا
إن العالــم يمــر بمرحلــة خطيــرة جــد ًا أثــرت علــى اإلقتصــاد العالمــي ونشــاط

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  IFRS9ســيبلغ إجمالــي قيمــة المؤونــات

المؤسســات الماليــة والمصرفيــة حيــث نعلــم جميعـ ًا مــا آلــت إاليــه األوضــاع

رقــم  567الصــادر عــن مصــرف لبنــان بتاريــخ  2020/8/26والمتعلــق بتطبيــق

الواجــب تكوينهــا حوالــي  29مليــون دوالر أميركــي .كمــا كان يمكــن للمصــرف

اإلقتصاديــة والماليــة الضاغطــة فــي دول المقــر فــي أوروبــا والمناطــق

بحســب التعميــم تكويــن هــذه المؤونــات تدريجيــ ًا لمــدة  5ســنوات إعتبــار ًا
مــن العــام  .2020إال أن مجلــس اإلدارة قــد إعتمــد تكويــن المؤونــات اإلضافية

اإلئتمانيــة كمــا والتداعيـــــــــــــات الكبيــرة المســتمرة لجائحــة كورونــا ممــا أدى

كمخصصــات لتغطيــة الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة فــي محفظــة توظيفــات

إلــى تدنــي مســتويات الســيولة وإلــى ضغط كبيــر على القواعد الرأســمالية

المصــرف بمبلــغ  29مليــون دوالر أميركــي وتحميلهــا دفتريــ ًا علــى حســاب

والمؤونــات المطلوبــة ال ســيما فــي تركيــا وإيطاليــا وبريطانيــا وتونــس وبــذا

األربــاح والخســائر للســنة الماليــة  ،2019وذلــك أســوة بالمصــارف اللبنانيــة

فــإن تدعيــم المراكــز الماليــة لهــذه المســاهمات خيــار ًا أساســي ًا فــي حالــة

التــي إنتهجــت هــذه السياســة وســجلت خســائر هائلــة فــي ميزانياتهــا خــال

إعتمــاد مبــدأ إســتمراريتها إذا كانــت اإلســتراتيجية فــي هــذا اإلتجــاه.

العــام  2019نتيجــة تعرضاتهــا الكبيــرة للقطــاع العــام والخــاص فــي لبنــان.

األخــرى لغالبيــة مســاهمات المصــرف الليبــي الخارجــي وتدنــي تصنيفاتهــا

ونشــير إلى أن طبيعة المخاطر الحالية ســواء الســيادية منها (Sovereign

بلــغ مجمــوع توظيفــات المصــرف (شــهادات إيــداع ،ودائــع ،وحســابات جاريــة)

 )Riskأو النظاميــة ( ،)Systemic Riskتصنــف حاليــ ًا ضمــن فئــة المخاطــر
العالية وليســــــــــــت مخــــــــاطــــــــر فردية ( )Idiosyncratic Riskخاصة بمصرف

ـة بالمصـــــــــــــــارف التجاريــة اللبنانيــــــــــة األخــرى كمــا فــي
والمــاذ اآلمــن مقارنـ ً
 2021/03/08حوالــي  627مليــون دوالر أميركــي منهــــــــــــا  112مليــون دوالر

شــمال إفريقيــا التجــاري وتصبــح عمليــة تغيــر األوضــاع اإلقتصاديــة والماليــة

بالــدوالر األميركــي واليــورو لــدى مصــرف لبنــان ،الجهــة الســيادية الضامنــة

بلبنــان مســؤولية تضامنيــة محليـ ًا ودوليـ ًا بالمقــام األول.

أميركــي توظيفــات إلزاميــة بالعمــات األجنبيــة وهــي تغطــي حوالــي %99
مــن ودائــع المصــارف الليبيــة لدينــا.

ونؤكــد علــى توجــه مصــرف شــمال إفريقيــا التجــاري -بيــروت الــذي يعتمــد
علــى اإلســـــــــــــتمرارية كمــا أشــرنا ويرتكــز علــى اإللتــزام بالسياســات النقديــة

وقــد إعتمــد مجلــس اإلدارة خارطــة طريــق مصــرف شــمال إفريقيــا التجــاري

والماليــة المتخــذة مــن مصــرف لبنــان المركــزي ،وبالتالــي فــا بــد مــن اإلبقــاء

ش.م.ل للتقيــد بالمتطلبــات الرأســمالية وباألنظمــة المفروضــة مــن مصــرف

علــى الودائــع وتأميــن الســـــــــــــــيولة وتدعيــم أموالــه الخاصــة وال خيــار آخــر

لبنــان وذلــك إلحاقـ ًا لمذكــرة لجنــة الرقابـــــــــــــــة علــى المصــارف تاريــخ 2020/15

فــي ظــل هــذا المنــاخ والظــروف اإلســتثنائية فــي لبنــان والعالــم.

وعمـاً بقــرار مصــرف لبنــان األساســي رقــم  13262تاريــخ ( 2020/8/27التعميــم
األساســي رقــم  )154المتعلــق بإجــراءات إســـــــــــــــــتثنائية إلعــادة تفعيــل عمل

وختامـ ًا فإنــه بإســمي وبإســم أعضــاء مجلــس اإلدارة وكافــة العامليــن فــي

المصــارف العاملــة فــي لبنــان ،وبالمــادة الحاديــة عشــرة مــن قــرار مصــرف

مصــرف شــمال إفريقيــا التجــاري ،ندعــو اللــه أن يوفقنــا إلــى مــا فيــه خيــر

لبنــان األساســي رقــم  6939تاريــخ  98/3/25التعميــم األساســي رقــم 44

الجميــع ،ويمنحنــا األمــن واألمــان ،والقــدرة علــى اإلســتمرار.

المتعلــق باإلطــار التنظيمــي لكفايــة رســاميل المصــارف العاملــة فــي لبنــان.
والله الموفق،
كمــا وافــق مجلـــــــــــــس اإلدارة علــى زيــادة فــي األمــوال الخاصــة عــن طريــق
مقدمــــــات نقديــة بالــدوالر األميركــي لمواكبــة متطلبــات مصــرف لبنــان
وتنفيــذ ًا للتعميــم الوســيط رقــم  532تاريــخ  2019/11/4والتــي كانــت اســتناد ًا

محمد نجيب أحميدة الجمل
رئيس مجلس اإلدارة  /المدير العام
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ب  .اإلدارة المصــــــــــــــــــــــــرفية الرشيدة
تعنى اإلدارة الرشيدة بعملية وضع القواعد والنظم واإلجراءات
التي يتم من خاللها إدارة شؤون المصرف مع تأمين وحماية حقوق
وإحتياجات أصحاب المصالح المرتبطـــــة بمن فيهم المســـــــــــــــــــاهمين
والمــــودعين ،العمـــالء واألطـــراف األخرى ذات العالقـــــــــــة وتحديد أطر
كـــــــل منهـــــــم.
صالحيات ومســـــــــــــــــــــؤوليــــات
ٍ
ويحرص المصرف على تطبيــــــق وتعزيــــــز وتطويــــــــر مبادئ اإلدارة
المصرفية الرشيدة لتحقيق هذه الغاية وتدعيم ثقة المســـــــــــــاهمين
والمودعين والعمالء واألطراف ذات العالقة وإيمان ًا منه بدوره
اإليجـــــــــــــــابي والمســـــــــــــــؤول إتجاه المجتمع وبيئته اإلقتصادية .كمـــا
يلتزم المصرف بتعاميم وتوجيهــــــــــات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على
المصارف ويقوم على ضوئـــــــها بوضع ســــــــــــياســـــــــــــات تنظيم أموره
الداخلية وآليات إتخاذ القرار ووضع الهيكل التنظيمي المتناسب مع
إحتياجاته واإلطار العام للرقابة الداخلية بما في ذلك إدارة المخــــــــاطر
واإلمتثــــــــــــال والتدقيق الداخلي.

١٤

وفي سياق هذه التوجهات قام المصرف أيض ًا وتماشـــــــــــــــــــــــي ًا
مع متطلبات مصرف لبنان بإعداد دليل خاص باإلدارة المصـرفيــــــــة
الرشــــــــــــــــــيدة مسترشد ًا في ذلك بالمرجعيات المتعارف عليها ال
ســــــيما المبادئ الصادرة عن لجنة بازل ذات الصلة وكذلك المبادئ
التوجيهية لإلدارة الرشــــــيدة الصادرة عن جمعية مصارف لبنان والذي
يسري تطبيقه على مختلف المستويات داخل المصرف ويتم مراجعته
دوري ًا من قبل مجلس اإلدارة ويجري تطويره بحسب الحاجة.
إضافة إلى اللجان
نعرض فيما يلي اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
ً
التنفيذية إلتخاذ قرارات رئيسية وبعض لجان اإلدارة العليا كما هو
موضح أدناه:

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

الهيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التنـظـيـمــــــــــــي

مجلس اإلدارة

سر مجلس اإلدارة
أمانة ّ

لجنة مكافحة
تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب

لجنة التعويضات

لجنة التدقيق

لجنة المخاطر

رئيس مجلس
اإلدارة  /المدير العام
إدارة الشؤون اإلدارية
والموظفين

لجنة أمان
تكنولوجيا
المعلومات

وحدة التدقيق الداخلي

دائرة إدارة المخاطر

لجنة المساهمات
والمشاركات

لجنة تسوية الديون
المتعثرة

وحدة المتابعة

دائرة التسليف

إدارة الخزينة واإلستثمار

وحدة مخاطر اإلئتمان

وحدة أمان
تكنولوجيا
المعلومات

لجنة إدارة
الموجودات
والمطلوبات

لجنة التسليف

وحدة مخاطر التشغيل
إدارة المحاسبة والرقابة المالية

وحدة مخاطر السوق
وحدة الرقابة اإلئتمانية

إدارة تقنية المعلومات

دائرة االمتثال

وحدة
FATCA / CRS

وحدة اإلمتثال
القانوني

دائرة اإلستشاريين

وحدة التحقق

وحدة حماية العمالء

إدارة ملفات
التسليف

اإلستشارات القانونية

مساعد المدير العام للعمليات المصرفية والفروع

مدراء الفروع
•خدمات الزبائن والتسويق
• التسويق اإلئتماني
• الحواالت
• الحسابات الجارية

إدارة اإلعتمادات
المستندية والكفاالت

إدارة العمليات الدولية

وحدة المكتب الخلفي
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لجـــــان مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس اإلدارة
لجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التـــــدقـيــــــــــــق
•التأكد من مؤهالت وإســــــــــــــتقاللية كل من مفوضي
المراقبة ووحدة التدقيق الداخلي.
•الرقابة على سالمة البيانات المالية ومراجعة معايير
اإلفصاحات المعتمدة في المصرف.
•تقييم كفاية وفعاليـــــــــــــة أنظمة وإجراءات الضبط
الداخلي.
•متابعة حســــــــن تنفيذ اإلقتراحات التصحيحية الواردة
في تقارير وحدة التدقيق الداخلي والســـــــــــلطات
الرقابية ومفوضي المراقبة.
تقيد المصرف باألنظمة والتوصيات الصادرة
•مراقبة
ّ
عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف.
•الرقابة واإلشـــــــــــــراف على أعمال وحدة التدقيق
الداخلي وتدقيق تكنولوجيـــــــــــا المعلومات واإلطالع
والمتابعة لتقارير األجهزة الرقابية.

لجنة المخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـر
• مراجعة الســـــــياسة الشــــــــــاملة إلدارة المخاطر في
المصرف.
• مراجعة نموذج عمل المصرف وخطة التعافي.
•مراجعة هامش المخاطر العام ومستويات المخاطر
المقبولة في المصرف.
• مراجعة خطة الطوارئ التمويلية للمصرف.
• مراجعة وتقييم مدى كفاية رأس مال المصرف.
• مراجعة خطة إستمرارية العمل وخطة التعافي.
• مراجعة وتقييم أنظمة المخاطر في المصرف.
•إطالع مجلس اإلدارة على كافة المعطيــــــــــــــــــــات
لمساعدته في دوره اإلشرافي والتأكد من حسن
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية .IFRS9
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لجنة التعويضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
•اإلشـــــــــــــراف على حسن تطبيق "سياسة التعويضات"
و"نظـــــــــــام التعويضات" وإجراء تقييم دوري لمدى
كفاية وفعالية هذه السياسة.
•رفع إقتراحات خاصة إلى مجلـــــــــــــــــــــــــس اإلدارة حول
تعويضات اإلدارة العليا التنفيذية.
•مســـــــــــــاعدة ومؤازرة مجلس إدارة المصرف في
ممارســـــــــــــــــــــــة مهامه ودوره الرقابي واإلشرافي
فيما يتعلق بســـــــــــــــياسة التعويضات للعاملين لديه
وإنطباقها على إســــتراتيجية المصرف.

لجنة مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــافحـــــة تبييض األمــــوال
وتمويـــل اإلرهـــــــــاب
•مساندة مجلس اإلدارة في ممارسة مهامه ودوره
اإلشرافي في إطار مكافحة تبييض األموال وتمويل
اإلرهاب وتقييم المخاطر ذات الصلة ومســـــــــــــــاعدته
على إتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.
•مراجعة التقارير المحالة إليها من "وحدة التحقق"
ومن "وحدة التدقيق الداخلي" بشأن اإلجراءات
المتبعة ،الضوابط الداخلية ،والعمليات غير اإلعتيادية
والحســــــــــــــــــــابات المصنفة ذات مخاطر عالية وفق
المقاربة المبنية على المخاطر لجهة اإليداعات
والسحوبات النقدية والتحاويل واإلعفاءات من
تعبئة الـ  CTSوإرتباطها بنشاطات إقتصادية ،وإتخاذ
القرارات بشأنها.
•أخذ العلم بالتوصيات الصادرة ضمن تقارير هيئة
التحقيق الخاصة والتأكد من معالجتها بالســـــــــــــــــرعة
الممكنة وتأمين الموارد الالزمة.

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

اللجان التنفيذية إلتخاذ قرارات رئيســـــــــــــــــــــــية

لجنة إدارة المـوجـــــــــــــــودات
والمطــلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
•إتخاذ كافة القرارات الرئيســــــــــــــــــية المتعلقة
بعمليــــــــــــات التوظيف ،وتأمين العائد األمثل
منها.
•رســــــــــــــــم اإلطار العام لسياسة إدارة مخاطر
السوق بما فيها مخاطر أسعار الفائدة،
مخاطر أسعار القطع ومخاطر السيولة.

لجنة المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركات
والمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهمات

لجنة التـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليف

•إتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات المساهمة
والمشـــــــــــــاركة ،عمليات الدمج واإلستحواذ،
والتوظيف العقاري ،وفق ًا لإلســـــــــــتراتيجيات
المعتمــــــــدة من قبل مجلس اإلدارة وضمن
المعايير المحددة من قبله لتحمل المخاطر.

•تحديد اإلطار العام للسياسة اإلئتمانية
للمصرف مع مراعاة التقيـــــد باألنظمـــــة
والقـــــوانيـــــــــن المرعيــــــــــــــــــــــــــة اإلجــــــــــــــــــراء
وبالتعليمـــــات الصـــــادرة عن مصرف لبنان
ولجنة الرقــــــــابة على المصارف.

•تنويع إستخدامات المصرف لمصادر أمواله
الخاصة ال سيما األموال الخاصة الحرة منها.

•إتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات التسليف
ضمن الصالحيات الممنوحة لها من مجلس
إدارة المصرف أو رفع التوصيــــــــــــــــــــات إلى
المجلس بخصوص عمليات التسليف التي
تتجاوز حدود صالحياتها.

•تحديد وتعديل أسعار الفوائد والعموالت
في المصرف.

• اإلشراف على تطوير سياسة التسليف.

بعض لجــــــــــــــــــــــــــــان اإلدارة العليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لجنــــة أمــــان تكنولوجــيــــــــــــــــــــــــــــــا المعلومــــــــــــــات
•مراجعة دورية لسياسات وإجراءات األمان لضمان وكفاءة وفعالية
ضوابط األمن من معلومات ،والتوصيات بإدخال تحسينات حيثما كان
ضرورياً.

لجنة إعداد خطـة إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمرارية العمل
• توجيه وحوكمة خطة إستمرارية العمل.
•اإلشراف على تنفيذ خطة إستمرارية العمل دوري ًا للتخفيف من خطر
الكوارث.

•مناقشة وتقييم حوادث األمان المعلوماتي في المصرف.
•مراجعة وإعتماد خطط بديلة لضمان إستمرارية أنظمة المعلوماتية
في المصرف.

•تحديد الموقع البديل وتعيين الموظفين الرئيســـــــــــــــــيين لتنفيذ
هذه المهمة.
• تطوير وصيانة خطط التعافي من الكوارث للبنية التحتية.
• إعداد خطة اإلخالء في حال حصول أي طارىء.
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أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في المصرف
يولي المصرف أهمية كبيرة لوظيفة الرقابة الداخلية نظر ًا للدور الهام الذي تلعبه ،لتحقيق األمن والسالمة المصرفية ،ونزاهة ومصداقية
المعلومات المالية تلك المتعلقة بالتسيير والمحاسبة ،إلى جانب إحترام التشريعات واألنظمة والسياسات واإلجراءات الداخلية.
تتوزع أنظمة الرقابة الداخلية في مصرف شمال إفريقيا التجاري ش.م.ل .كالتالي:
وحدة التدقيق الداخلي

إن التدقيق الداخلي هي وظيفة تطمينية ( )Assuranceوإستشارية
( )Consultingتهدف إلى إعطاء قيمة مضافة وتحسين العمليات
ومساعدة المصرف في تحقيق أهدافه وذلك من خالل عملية
تقييمها المستقلة والموضوعية لجميع أعمال المصرف وأنشطته.
وتعمل وحدة التدقيق الداخلي على القيام بهذه الوظيفة من خالل
ومنظم في مهام التدقيق التي تقوم بها من
إتباع أسلوب منهجي
ّ
أجل تقييم وتحسين فاعلية وكفاية الحوكمة وإدارة المخاطر وأنظمة
الرقابة في المصرف.

تعمل الوحدة بموجب ميثاق التدقيق الداخلي الموافق عليه من
ويحدد
لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة والذي يضمن إستقاللية الوحدة
ّ
نطاق عملها وصالحياتهــــــــــا ومهــــــامها وعالقتها مع لجنة التدقيق
واإلدارة العامة.

دائرة إدارة المخاطر
إطار إدارة المخاطر في المصرف

مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف

يتعرض المصرف ألنواع متعددة من المخاطر المالزمة ألنشطته
المصرفية ،وتعمل إدارة المخاطر على التــــــــــــــــــــأكد أنها ضمن قابليته
الشاملة لتحمل المخاطر حفاظ ًا على مستوى المخاطر العام في
المصرف بما يتماشى مع إستراتيجيته .كذلك تعمل السياسة الشاملة
إلدارة المخاطر في المصرف على تعريف المخاطر وتحديد مستويات
قبولها باإلضافة الى وســــــــــــــــائل قياســـــــــــها وإدارتها ،وتعريف أدوار
ومســــــــــؤوليات كافة الجهات المعنية مع نشر ثقافة مواجهة وإدارة
المخاطر على كافة المســــتويات .إن المصرف يضمن إستقاللية إدارة
المخاطر ،ويوازي بعناية أهدافه المرسومة مع المخاطر المقبولة
لديه .وقد إعتمد المصرف سياسات وآليات شاملة إلدارة المخاطر،
والحد
وذلك بهدف تحديد المخاطر وتقييمها ورصدها ومراقبتها
ّ
منها.

يلتزم المصرف بتطبيق السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة من
خالل مراقبة وإدارة الفجوات وعدم التطابق حسب الفترات الزمنية
وتقوم إدارة المخاطر في المصرف بدراسة إحتمالية تأثير التغيرات
في أسعار الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم
العادلة لألدوات المالية ،ومخاطر التقلبات في أســــــــــــــعار الصرف التي
تؤثر على قيم األدوات المالية.

مخاطر اإلئتمان
تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم وفاء األطراف األخرى على إختالف
أنواعها بإلتزاماتها عند إستحقاقها.

مخاطر السيولة
يلتزم المصرف بالســـــــــــــياسات واإلســــــــــتراتيجيات الخاصة بإدارة مخاطر
السيولة المعتمدة من مجلس اإلدارة ،والمحافظة على نسب تغطية
سيولة مالئمة ،حيث تقوم إدارة المخاطر بضبط ومراقبة قدرة المصرف
على الوفاء بمتطلبات التدفقات النقدية الحالية أو المستقبلية دون
اللجوء إلى إجراءات إستثنائية قد تعرض مركزه المالي للخطر ،وتخفيف
هذه المخاطر عن طريق التقليل من اإلعتماد على مصادر التمويل
األكثر تقلباً ،والتوظيف في األدوات المالية ذات الجودة العالية.
مخاطر التشغيل

يلتزم المصرف بالسياسة اإلئتمانية المعتمدة من مجلس اإلدارة،
والمتابعة والرقابة اإلئتمـانيـــــــــة إلجراءات منح اإلئتمـــــــــــــــان ،وبالقوانين
والقواعد واألنظمة ذات الصلة بحيث تبقى الخسائر اإلئتمانية في
أصول المصرف ضمن المستوى المقبول.
مخاطر السوق
يلتزم المصرف بسياسات إدارة مخاطر السوق المعتمدة من مجلس
اإلدارة عبر إدارة المخاطر الناجمة عن التقلبات في متغيرات السوق
كأسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار األسهم ،ودراسة المنتجات
الجديدة وقيمة العائد الممكن تحقيقه منها ،وتحليل إحتياجات
التمويل اإلضافي للحاالت الضاغطة والطوارئ.

يحرص المصرف على التعاون بصورة وثيقة بين كافة أقسام ووحدات
المصرف بهدف زيادة مستوى الوعي حول المخاطر التشغيلية.
ويلتزم المصرف باألطر العملية وفق الممارسات الفضلى في إدارة
مخاطر التشغيل كعملية التقييم الذاتي للرقابة والمخاطر وعملية
تجميع الخسائر التشـــــــــــــــــغيلية ،ويقوم المصرف بتحليل ومتابعة هذه
المخاطر التي تتضمن المشاركة في عملية التخطيط واإلختبار لخطة
إستمرارية العمل وإنشاء قاعدة لتجميع البيانات وكافة المعلومات
المتعلقة بالحوادث التشغيلية وبالخسائر الناجمة عنها.
نسب المالءة
يلتزم المصرف بكافة متطلبـــــــــــــات الجهات الرقابية لكفاية رأس المال
المتعلقة بالحد األدنى لرســــــاميل المصارف ونسب الرافعة المالية ،و
نسب إحتساب الســــيولة ،ومؤشرات الرقابة اإلحترازية الكلية للحد من
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مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

التقلبات المحتملة في الدورات اإلقتصادية .يقوم المصرف بإحتساب
فصلي لنسب المالءة بحسب المعايير المحددة من لجنة بازل الدولية
وتوجيهات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
التقييم الذاتي لكفاية رأس المال
يقوم المصرف بتقييم كفاية األموال الخــــــــــــــــاصة لتحديد إحتياجاته
لمواجهة كافة المخاطر المرتبطة بالدعـــــــامة األولى والثانية ،والتأكد
من قدرته على إســـــــــتيعاب أي خسائر فور حدوثها وضبطها دوري ًا
بحسب متطلبات الجهات الرقابية.
اإلطــــــــــــار العملي لتطبيق المعيـــــــــــــــــــار الدولي إلعداد التقـــــــــــارير
المالية رقم )IFRS٩( ٩

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 وذلك بغية تحديد مختلف ســـــــــــــــــــيناريوهات
الكارثة التي يمكن أن يتعرض لها المصرف.
خطة التعافي
يعمل المصرف ضمن األسس والضوابط المعتمدة وهوامش
المخــــــــــــــاطرة المقبولة ونموذج العمل .وتهدف خطة التعافي في
المصرف إلى مواجهة أي صعوبات محتملة في أوقات األزمات،
وتتضمن آليات التعافي في فترة معقولة من الزمن في حال تعرضه
لظروف ضاغطة.

يقوم المصرف باإللتزام بمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  ٩لجهة تحديد معايير إحتســــــــــــــــاب الخســـــائر اإلئتمانية المتوقعة
وتصنيف األصول المالية ،واإلفصاحات المطلوبة في التقارير المالية.

دائرة اإلمتثال
 .١وحدة اإلمتثال القانوني
يواكب المصرف التشـــــــــــريعات القانونية التي تصدر عن الهيئات
الرقابية بإستمرار .وفي هذا اإلطار تتابع وحدة اإلمتثال القانوني
قضايا اإلمتثال في المصرف في ما يخص ســــــــــياســــــــــــــــــــاته الداخلية
لمتطلبات القوانين والتعاميم الصادرة عن الجهات الرقابية وإتخاذ
التدابير الالزمة لإلحاطة بمخــــــــاطر عدم اإلمتثال والحد منها .تعزز
وتطور منهجيـــــــــــات المراقبة الخاصة بها وتقدم المشـــــــــــــــــــورة إلى
اإلدارة العليا التنفيذية في ما يخص اإلمتثال ،كما تتابع تقييم مدى
فعالية اإلجراءات المتخذة وتقيد العاملين بالسياسات الموضوعة من
قبل المصرف.
 .٢وحدة التحقق
في مجال المكافحة الفعالة ألنشطة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب،
تتابع وحدة التحقق في المصرف المراقبة الدورية لجميع العمليات
المصرفية وفقـــــــــ ًا للقوانين واإلرشـــــــــــــــــــــــــــــــــادات والتوصيات الدولية
والمحلية ،خاصة تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي ()FATF
ومبــــــــادئ مجموعة ولفزبرغ وتعليمات المصرف المركزي اللبنــــــــــــاني
ووحدة اإلخبار المالي المعروفة بـ "هيئة التحقيق الخاصة" .كما تقوم
الوحدة دائما بتطوير أســـــــــــــــــــاليب وإجراءات عملها بمـا يتوافق

وكافة التعاميم الصــــــــــــادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بتعديل
"نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحــــــة تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب" من أجل اإلرتقاء ببرنامج اإلمتثــــــــــــــــــــــــال المعتمد إلى
مستويات أفضل .كما يولي المصرف أهمية كبرى لمكافحة الجرائم
المالية اإللكترونية من خالل وضع إجراءات وضوابط إلدارة المخاطر
التي قد تنجم عن هذا النوع من األفعال الجرمية حرص ًا على أموال
المودعين والعمالء كافة.
 .٣وحدة الفاتكاCRS /
إن قانون اإلمتثال الضريبي للحســــــــابات األجنبية (" )"FATCAهو قانون
صادر عن الواليات المتحدة األميركية وقد تم التوقيع عليه في
 ٢٠١٠/٠٣/١٨وقانون تبـــــــــادل المعلومـــــــــات لألغراض الضريبية (")"CRS
إعتمده لبنان بموجب القــــــــــــانون رقم  ٥٥الذي تم التوقيع عليه في
 .٢٠١٦/١٠/١٠يهدف كال القانونين إلى تشجيع اإلمتثال الضريبي بشكل
أفضل من خالل منع العمالء من إستخدام البنوك والمؤسســــــــــــــات
المالية األخرى لتجنب فرض الضرائب على دخلهم وأصولهم .وفي
هذا اإلطار قام المصرف بتطبيق قانون اإلمتثال الضريبي للحســـــــــابات
األجنبية  FATCAوقانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية  CRSبنجاح،
وتقوم وحدة ال  FATCA/CRSبمتابعة حثيثة لجميع التطورات ذات
الصلة بهذين القانونين.

وحدة أمان تكنولوجيا المعلومات وإستمرارية العمل
يلتزم المصرف باألنظمة والتعاميم المحلية وبالممارســــــــــــــــــــات
الدولية الفضلى حيث يقوم بتحســــــــــــــــــــــين الســــياســـــــات واإلجراءات
والعمليات ،باإلضــــــــــــــــــــــافة إلى وضع أحدث أنظمة األمان حيز التطبيق
لضمان تغطية جميع المجاالت المتعلقة بمخاطر التكنولوجيا بشكل
سليم وصحيح.
يعمل المصرف جاهد ًا على توفير أعلى درجات الحوكمة على
أســــــــــــــــاس التقييمــــــــــــــــات التي تم إجراؤها سابقاً ،ومن خالل طرح

العديد من الحلـــــــول األمنية المعتمدة عالميـــــــــــــ ًا والمكتســـــــــــــــــــــــــــبة
لحماية أصول المصرف باإلضافة إلى الكشــــــــــــــف المبكر عن أي سلوك
غير طبيعي أو مريب.
وعلى منحى آخر ،يقوم المصرف بتحديث البنية التحتية للشـــــــــــــــــــــبكة
الخاصة به بإســـــتمرار ،وإســـــــــــــــتبدال األجهزة الداخلية والتقنيــــــة ،إلى
أحدث التقنيات المتوفرة لضمان إســـــتمرارية أعماله بســـــالسة ويسر،
ومواكبة التغيرات والتحديات القائمة.
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ج .التحــــــليل المــــــــــــالي للمصرف
تمكن المصرف خالل الســـــــــــنوات الســــــابقة من زيادة حجم موجوداته
من  ١،٤٦٠مليار ليرة لبنانيـــــــة نهاية العام  ٢٠١٥إلى  ١،٤٩٠مليار ليرة
لبنانيـة نهاية العام  ٢٠١٩أي بمعدل نمو سنوي بنســـبة  %٢إال أن
األحداث التــــــــــــــــــالية كان لها تاثير جذري على مركزه المالي وأدت
الى تســــــجيل تراجع ًا طفيف ًا بنسبة  %٣في حجم موجوداته في
نهاية العام :٢٠١٩
• توقف األعمال في الفصل األخير من عام .٢٠١٩
•سلسلة من تخفيض مخاطر اإلئتمان السيادية اللبنانية التي بدأت
في التدهور منذ الربع األخير من العام  ٢٠١٩ووصلت إلى تصنيف
مخاطر اإلئتمان اإلفتراضي (إلى فئة)  RDمن قبل جميع وكــــــــــــــــاالت
التصنيف العالمية في آذار .٢٠٢٠
• فرض قيود على حركة وسحب األموال بالعمالت األجنبية.
• عدم القدرة على تحويل األموال بالعمالت األجنبية خارج لبنان.
•التقلبـــــــــــــــات الحادة في أسعار صرف العمالت األجنبية وخلق أسواق
موازية مع فروقات واسعة في سعر الصرف.
•في الفترة الالحقة من تاريخ البيانات المالية ،أعلنت الحكومة اللبنانية
في  ٧آذار  ٢٠٢٠بالتخلف عن سداد ســـــندات دين الدولة اللبنانية
المستحقة في  ٩آذار  ٢٠٢٠ترتب عن ذلك زيادة في المؤونـــــــــــــــــات
المطلوبة وفق المعيار المحاسبي .IFRS ٩

وفي الوقت الذي بلغت النتيجة النهائية لحســـــــــــــــــــاب "األرباح
والخســــــــــــــــــــــائر" بالمصرف أرباح ًا بمبلغ  ٢٣مليار ليرة لبنانية خالل
العام  ،٢٠١٩إال أن المناخ العام الناجم عن األوضاع اإلقتصاديـــة
والمــــــــــــــــــــالية الصعبــــة وتفشــــــــــــــــــي وباء كورونا (كوفيد )١٩-بلبنان،
وأسوة بباقي المصارف العاملة في لبنان وفي األســـــــــــواق المالية
ً
الدولية وتماشي ًا مع توصيات المراجع الخارجي (شركة ديلويت) ،تم
إتخاذ إجراءات تحوطية تتماشى مع هذه المستجدات األمر الذي
يتطلب إســـــــــــتدراك مبلغ  ٦٦مليار ليرة لبنانية متضمن ًا األرباح المذكورة
وهي بمبلغ  ٢٣مليار ليرة لبنانية لتســــــــجيل نتيجة دفترية سلبية ٤٣
مليار ليرة لبنانية وهي ليست ناتجة عن عمليات تجارية للمصرف ،بل
تهدف إلى تحسين المركز المالي تماشي ًا مع تعاميم مصرف لبنان
المركزي والمعــــــــايير المحاســــــــــــبية الدولية.
وفيما يلي نعرض التطورات في نسب نمو موجودات ومطلوبات
المصرف ،وتحليل الربحية والسيولة والمالءة للسنوات الخمس األخيرة.
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ً
أوال .الموجودات
إنخفضت موجودات المصرف بنسبة  %٣بالمقارنة مع العام الســــابق
نتيجـــــــة التدني في قيمة الودائع (زبائن ومصارف) بســــــــــبب األزمات
الســـــــياسية واإلقتصــــــــــــادية وبالرغــــــم من ذلك إســـــــــــــتطاع المصرف
نمو جيد خالل الســــــــــــنوات السابقة نتيجة
المحــــــــــــــــافظة على معدل
ّ
للجهود التسويقية لتدعيم ثقة المودعين بقوة ومتانة المصرف.

1,600,000

1,500,000

 .١قروض وتسليفات الزبائن
في خضم التطورات السياسية واإلقتصادية واألمنية التي يمر بها
لبنان ،إتخذت المصارف اللبنانية موقف ًا متحفظـــــــــــــــــ ًا تجاه التســــــليفات.
والزال المصـــــــــــرف ينتهج موقفـــــــــــ ًا متحفظـــــــــــــ ًا تجاه التســـــــــــليفات
وإقتصــــــــارها على منح قروض وتســهيالت للزبائن لقاء ضمانات كافية.
وقد تمكن المصرف من تحرير مركزه المالي من أعباء الديون المتعثرة
عبر تكوين مؤونات وإحتياطيات كافية لتغطية هذه الديون.
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إنتهج المصرف في الســــــــــــــــنوات األخيرة ســـــــــــــــــــــياسة متحفظة في
ٍ
عائد مج ٍز ومخــــــــــــــــاطر
توظيف األموال والتوجه نحو توظيفات ذات
أقل ،متمثلـــــــــــــة في التوظيفات لدى المصارف وفي األدوات المالية
والتي تشكل في مجموعها ما نسبته  %٩٦من إجمالي الموجودات
في نهــــــــــــــاية العام  ،٢٠١٩محافظ ًا بذلك على نسب سيولة مرتفعة
وذلك نتيجة لبطء معدالت النمو في السوق اللبناني التي ال تشجع
على زيادة سقوف اإلئتمان.
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صافي الديون المشكوك بتحصيلها

* مغطاة بالكامل بإحتياطي خاص مقابل ديون مشكوك بتحصيلها باإلضافة إلى ضمانات عينية.

 .٢التوظيفات لدى المصارف
تعتبر محفظة التوظيفات لدى المصارف والمؤسســــــــــــات المالية من
أبرز المحافظ في المصرف حيث تشــــــــــــــكل  %٦٢من إجمالي موجودات
المصرف .وقد عمل المصـــــــــرف على اإلبقاء على توظيفـــــــــــــات قصيرة
ومتوسطة األمد متمثلة بودائع ألجل لدى مصارف تجارية محلية وذلك
للمحافظـــــــــة على مســــــــــتويات السيولة الالزمة .وهذه التوظيفات
تتضمن اإلحتياطيات والتوظيفـــات اإللزامية لدى مصرف لبنان.

 .٣محفظة األدوات المالية
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توظيفات لدى المصارف وفي األدوات المالية
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قروض وتسليفات للزبائن

تشكل محفظة األدوات المالية  %٣٣من إجمالي موجودات المصرف
خالل العام  . ٢٠١٩وقد شهدت المحفظة تحوالً ملحوظ ًا خالل السنتين
الســـــــــــــابقتين حيث أعلنت الحكومة اللبنانية عجزها عن ســــــــداد اليورو
بوندز وبالتالي تكبدت المصارف الخســـــــــــــــــــــائر المترتبة عن عجز الدولة
لسداد مديونيتها.

موجودات أخرى
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ً
ثانيا .المطلوبات وحقوق المساهمين
يعتمد المصرف في مصادر أمواله بشكل أساسي على الودائع
المأخوذ من المصارف غير المقيمة التي تشكل الحيز األكبر لهذه
المصادر بنسبة  .%٦١فيما تمثل األموال الخاصة ما نســـــــبته  %١٩من
هذه المصادر في نهاية العام . ٢٠١٩
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 .٢ودائع المصارف
ساهمت الجهود المبذولة خالل السنوات السابقة في إســــتقطاب
ودائع من مصارف ومؤسســــــــــــــات مالية غير مقيمة بنمو ودائع
المصارف كما أن الجهود المبذولة من قبل المصرف ســــــــــــــــاهمت
بإقناع المصارف المراسلة بعدم سحب أموالها خاصة في ظل الظروف
اإلقتصادية والمالية التي عصفت بالبالد نهاية العام  ،٢٠١٩وشكلت
هذه الودائع ما نسبته  %٦١من إجمالي مصادر أموال المصرف .وتمثل
ودائع المؤسسة األم والجهات المرتبطة الحيز األكبر لهذه الودائع.

57%

Million Lebanese Pounds
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مطلوبات أخرى

حقوق المساهمين

ودائع المصارف
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17%
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 .١ودائع الزبائن
شكلت محفظة ودائع الزبائن ما نسبته  %١٩من إجمالي مصادر األموال
في نهاية العام .٢٠١٩
Million Lebanese Pounds
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 .٣حقوق المساهمين
عمالً بمتطلبات لجنة بازل  ٣ومصرف لبنان وللمحافظة على نسب مالءة
وسيولة عالية ،عمل المصرف ضمن خطة تدعيم رأس المال على زيادة
أمواله الخاصة من مصادر ذاتية عبر تدوير األرباح وتكوين اإلحتياطيات
الالزمة .وتتميز أمــــــــــوال المصرف الخـــــــــــــاصة بأنها ضمن فئة حقـوق
حملـــــــــة األسهم العادية .وجاء التطور في حقوق المســـــــــــاهمين
خالل السنوات الخمس الســــــابقة على الشكل التالي:
Million Lebanese Pounds
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مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.
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ً
ثالثا .األربـــاح والخســـــــــــــــائر
 .١صافي الدخل من الفوائد

 .٣األعباء اإلدارية والعمومية

يحافظ المصرف على صافي الدخل من الفوائد خالل السنوات السابقة
وشـــــــــــــهد العام  ٢٠١٩إرتفاع ًا ملحوظ ًا نتيجة إرتفاع أسعار الفوائد خالل
العام :٢٠١٩

حافظ المصرف على سياســـــــــــة ترشــــــــــــــيد المصروفات العامة وأعباء
التشـــــــــــغيل وذلك بما يتماشــــــــى مع نمو المصرف واإلســـــــــــــــــتراتيجية
المعتمدة.
 .٤صافي األرباح

Million Lebanese Pounds

بلغت النتيجة النهائية لحساب "األرباح والخسائر" بالمصرف أرباح ًا بمبلغ
 23مليار ليرة لبنانية خالل العام  ،٢٠١٩إال أن المصرف إتخذ إجــــــــــــــراءات
تحوطية تتماشى مع المســــــــتجدات األمر الذي يتطلب تكوين مؤونات
الخســــــــــــائر اإلئتمانية المتوقعة بقيمة  ٦٦مليار ليرة لبنانية لتسجيل
نتيجة دفترية ســـــــــــــــــــلبية بقيمة  ٤٢،٩٩٧مليون ليرة لبنانية في نهاية
العام .٢٠١٩
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 .٢صافي الدخل من العموالت واإليرادات األخرى

40,000

ترتبط معظم تغيـــــــــرات هذا البند بالعموالت المحصلة من اإلعتمــــــــــادات
المســـــــتندية والكفــــــــــــــــــــــــاالت ،وقد جاء التطور في صافي الدخل من
العموالت واإليرادات األخرى خالل الســــــــــنوات الخمس الســـــــابقة على
الشكل التالي:
Million Lebanese Pounds

3,500

50,000

ً
رابعا .نسبة المالءة (بازل )III
يحافظ المصرف على نسب مالءة تفوق النسب الدنيا المفروضة من
قبل مصرف لبنان .وقد جاءت نسب المالءة خالل السنوات السابقة
على الشكل التالي:
2015
نسبة األموال الخاصة اإلجمالية على
مجموع الموجودات المرجحة
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النسبة المحددة من مصرف لبنان
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على مجموع الموجودات المرجحة

النسبة المحددة من مصرف لبنان
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نسبة حقوق حملة األسهم العادية
على مجموع الموجودات المرجحة

النسبة المحددة من مصرف لبنان
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٠٤
٢٤

الجمعيـــــــة
العمومية
عقدت الجمعيــــــة العموميـــــة العاديـــــــــة
للمســـــــاهمين إجتماعهـــا السنوي في
 ٢٠٢٢/٢/١٦وصــــــــــــادقت فيه على تقرير
مجلـــــــس اإلدارة والميزانية العموميـــــــــة
وحساب األرباح والخســــــــائر لســـــــنة ٢٠١٩
وأبرأت ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.
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البيانــــــــات المـاليــــــــــــة
وتقـــريـــر مـــدققــــــــــــي
الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول ٢٠١٩

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

٢٨

البيانات المالية

٣٠

أ .بيان الوضع المالي

٣٠

ب .بيـان األرباح او الخسائر

٣١

ج .بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

٣٢

د .بيان التغيرات في حقوق المساهمين

٣٢

هـ .بيان التدفقات النقدية

٣٣

و .إيضاحات حول البيانات المالية

٣٤

 .١معلومات عامة
.٢تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
 .٣السياسات المحاسبية الهامة
.٤المقررات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية لعدم اليقين في التقدير
.٥الصندوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار
.٦ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية
.٧ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة
 .٨قروض وتسليفات للزبائن
 .٩إستثمارات في أوراق مالية
 .١٠أصول نتجت إثر ترتيبات تمويلية مع مصرف لبنان
 .١١أصول ثابتة مادية
 .١٢أصول ثابتة غير مادية
 .١٣موجودات أخرى
 .١٤ودائع من مؤسسات اإلصدار
.١٥ودائع من مصارف ومؤسسات مالية
.١٦ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة
 .١٧ودائع وحسابات الزبائن
 .١٨مطلوبات اخرى
 .١٩مؤونـــــــــــــــــــــــات
 .٢٠رأس المال
 .٢١إحتياطيات
 .٢٢إيـرادات الفوائـد
 .٢٣أعباء الفوائد
 .٢٤إيرادات الرسوم والعموالت
.٢٥صافي أرباح على محفظة األوراق المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 .٢٦رواتب وأجور وملحقاتها
 .٢٧مصاريف إدارية وعمومية
 .٢٨النقـد وما يوازي النقد
.٢٩أدوات مالية ذات مخاطر خارج الميزانية
.٣٠أرصدة وعمليات مع جهات مرتبطة ومقربة
 .٣١إدارة مخاطر األدوات المالية
 .٣٢إدارة رأس المال
 .٣٣إلتزامات محتملة
 .٣٤أحداث الحقة لتاريخ بيان الوضع المالي
.٣٥الموافقة على البيانات المالية
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة المساهمين المحترمين
مصرف شمال إفريقيا التجاري ش.م.ل.
بيروت ،لبنان

حجب الـــــــــــــــرأي
لقــد تــم تعييننــا لتدقيــق البيانــات الماليــــــة المرفقـــــة لمصــرف شــمال
إفريقيــا التجــاري ش0م0ل 0والتــي تشــمل بيــان الوضــع المالــي كمــا
فــي  31كانــون األول  ،2019وكل مــن بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل
الشــامل اآلخــر ،وبيـــــــان التغيــرات فــي حقــوق المســـــــــــــــــــــاهمين وبيــان
التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وملخــص للسياســات
المحاســبية الهامــة ومعلومــات تفســيرية أخــرى0
نظــر ًا ألهميــة األمــور الــواردة فــي فقــرة أســـــــــــــــــاس حجــب الــرأي
أدنــاه وماديتهـــــــــــــــــــــا علــى البيانــات الماليــة وعــدم توفــر أدلــة تدقيــق
كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس ُيبنــى عليــه ،فإنــه يتعــذر علينــا إبــداء
الــرأي ،وال نبــدي رأيــ ًا حــول هــذه البيانــات الماليــة المرفقــة.

أســــــــــــاس حجب الـرأي
.1نلفــت اإلنتبــاه إلــى مــا ورد فــي اإليضــاح رقــم  4حــول البيانــات الماليــة
المرفقــة ،والمتعلقــة بالظــروف اإلقتصاديــــــــــــــــــة والماليــة المحيطــة
خاصــة والــذي
عامــة والقطـــــــاع المصرفـــــــي
باإلقتصــاد اللبنانــي
ً
ً
يشــير حالي ـ ًا إلــى درجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن حــول القــدرة علــى
اإلســتمرار بالعمــل علــى أســاس مبــدأ اإلســتمرارية وذلــك بســبب
األحــداث التاليــة:
• إضطراب األعمال في الفصل األخير من عام 2019؛
•سلســلة مــن تخفيــض مخاطــر اإلئتمــان الســيادية اللبنانيــة التــي بــدأت
فــي التدهــور منــذ الربــع األخيــر مــن العــام  2019ووصلــت إلــى تصنيــف
مخاطــر اإلئتمــان اإلفتراضــي (إلــى فئــة  )RDمــن قبــل جميــع وكاالت
التصنيــف العالميــة فــي آذار  ،2020بعــد ســنوات مــن تصنيــف مخاطــر
اإلئتمــان المســتقر فئــة "ب"؛
• فرض قيود على حركة وسحب األموال بالعمالت األجنبية؛
• عدم القدرة على تحويل األموال بالعمالت األجنبية خارج لبنان؛
•التقلبــات الحــادة فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة وخلــق أســواق
موازيــة مــع فروقــات واســعة فــي ســعر الصــرف؛
•فــي الفتــرة الالحقــة مــن تاريــخ البيانــات الماليــة ،أعلنــت الحكومــة
اللبنانيــة فــي  7آذار  2020بالتخلــف عــن ســداد ســندات ديــن الدولــة
اللبنانيــــــــــــــة بفائــدة  %6.375وقيمــة  1.200مليــار دوالر أميركــــــــــــــي
المســتحقة فــي  9آذار 2020؛
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•إعــان الحكومــة اللبنانيــة بتاريــخ  23آذار  2020التوقــف عــن دفــع جميــع
ســندات ديــن الدولــة اللبنانيــة المقومــة بالــدوالر األميركــي؛
•مزيــد مــن التدهــور فــي القيمــة الســوقية لســندات ديــن الدولــة
اللبنانيــة إلــى وضــع غيــر مرغــوب فيــه ،ممــا أدى الــى تأثيــر غالبيــة
تقييــم األصــول الماليــة ســلب ًا فــي لبنــان.
•جمــود طويــل األجــل فــي أســواق رأس المــال ممــا ســبب بنقــص حــاد
فــي الســيولة.
•وقــوع إنفجــار مميــت ومدمــر فــي  4آب  2020فــي مرفــأ بيــروت ألحــق
أضــرار ًا جســيمة بالممتلــكات فــي منطقــة واســعة مــن العاصمــة الــى
جانــب عــدد كبيــر مــن الضحايــا ،ممــا أدى إلــى تفاقــم األزمــة الماليــة
الســائدة فــي البــاد.
مــع تســـــــــــــــــــــارع تطــور الوضــع ،إن تــــــأثير التخلــف عــن الدفــع مــن قبــل
الحكومــة اللبنانيــة باإلضافــة إلــى خطــة إعــادة الهيكلــة المنشــورة ،قــد
عـ ّـرض النظــام المصرفــي إلــى درجــة كبيــرة مــن عــدم اليقيــن ،إن حجــم
اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى اإلقتصــاد اللبنانــي ،القطــاع المصرفــي
والمصــرف غيــر معــروف حالي ـاً.
إن أدلــة التدقيــق المتاحــة لنــا لتأكيــد مالءمــة إعــداد البيانــات الماليــة
علــى أســاس مبــدأ اإلســتمرارية كانــت محــدودة بســبب شــدة عــدم
اليقيــن المشــار اليــه أعــاه والــذي ينطبــق علــى القطــاع المصرفــي
ككل فــي لبنــان والناتــج عــن مخاطــر نظاميــة هائلــة يمكــن أن تؤثــر علــى
تقييــم مخاطــر المــاءة ،مخاطــر الســيولة والتمويــل ،مخاطــر العملــة،
مخاطــر اإلئتمــان والربحيــة ،واإلجــراءات المســتقبلية ذات الصلــة وخطــط
وعوامــل التخفيــف.
تشــير هــذه األوضــاع إلــى وجــود حالــة عــدم يقيــن مــادي يمكــن أن يثيــر
شــك كبيــر حــول القــدرة علــى اإلســتمرار وفــي غيــاب أي أدلــة بديلــة
متاحــة لنــا ،لــم نتمكــن مــن تكويــن رأي فيمــا يتعلــق بمبــدأ اإلســتمرارية،
وقــد تــؤدي إلــى التأثيــر علــى البيانــات الماليــة ،إن كان هــذا األســاس
غيــر مناســب ،وإلــى عــدم قــدرة المصــرف علــى تحقيــق موجوداتــه
والوفــاء بإلتزاماتــه فــي ســياق األعمــال العاديــة .إن البيانــات الماليــة ال
ٍ
كاف عــن هــذه الحقيقــة.
ـكل
تفصــح بشـ ٍ
نتيحــة إنعــكاس الظــروف الحاليــة المشــار اليهــا أعــاه ،والتــي هــي
أســاس حجــب الــرأي ،تبيــن لنــا أيضـ ًا تباعــد عــن متطلبــات المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة التــي لهــا تأثيــر جوهــري ومــادي مهــم علــى البيانــات
الماليــة والتــي فــي حــال توفرهــا ،كان ســيؤدي إلــى رأي ســلبي مــن
قبلنــا فيمــا لــو لــم يقــم المصــرف بتكويــن المؤونــات المطلوبــة.

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

.2نشــير إلــى مــا ورد فــي اإليضــاح رقــم  3مــن البيانــات الماليــة المرفقــة
التــي تشــير علــى أن هــذه البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا وفق ـ ًا
للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة .يتضمــن بيــان الوضــع
المالــي كمــا فــي  31كانــون االول  ،2019موجــودات ماليــة مقاســة
بالكلفــة المطفــأة بقيمــة  224.5مليــار ل.ل( .الخســـــــــــــائر اإلئتمانيةـــــــ
المتوقعــة  59مليــار ليــرة لبنانيــة) ،والتــي لديهــا تعــرض كبيــر لمخاطــر
ســيادية بالليــرة اللبنانيــة والعمــات األجنبيــة وشـــــــــــهدات اإليــداع
الصــادرة عــن مصــرف لبنــان والودائــع المحتفــظ بهــا لــدى مصــارف
لبنانيــة أخــرى ،والتــي تعرضــت إلنخفــاض فــي قيمتهــا اإلئتمانيــة كمــا
فــي  31كانــون األول  2019بســبب حالــة عــدم اليقيــن المالــي فــي
القطــاع المصرفــي واإلقتصــاد اللبنانــي ككل .ونتيجــة لذلــك ،قــام
المصــرف بتكويــن مؤونــات إضافيـــــــــــة بقيمــة  66مليــار ل.ل .وفقــ ًا
لمتطلبــات مصــرف لبنــــــــــــــان المركــزي إال أنهــا ال تمثــل ،المســــــــــــــــتوى
المناســب لخســــــــــــــائر إنخفــاض القيمــة بموجــب نمــوذج الخســائر
اإلئتمانيــة المتوقعــة لهــذه الموجــودات الماليــة وهــذا يمثــل خروجـ ًا
عــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  -9األدوات الماليــة .فــي
ظــل هــذه الظــروف ،ليــــــــــس بإمكاننــا تحديــد أثــر عــدم تطبيــق المعيــار
المحاســــــــــــــــبي ،وفــي رأينــا ،إن التأثيــرات جوهريــة وتشــمل البيانــات
الماليــة ككل.

مســؤوليات أعضــاء مجلــس اإلدارة والقيميــن علــى الحوكمــة فــي
إعــداد البيانــات الماليــة للمصــرف
إن أعضــاء مجلــس اإلدارة والقيميــن علــى الحوكمــة (والمشــار إليهــا
فيمــا بعــد "بــاإلدارة") مســؤولون عــن إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة
بصــورة عادلــة وفقــ ًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،كذلــك إن
اإلدارة مســؤولة عــن الضبــط الداخلــي الــذي تــراه ضروريـ ًا لتمكينهــا مــن
إعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ســواء كانــت ناشــئة عــن
غــش أو عــن خطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة
المصــرف علــى اإلســـــــــــــــــــــــــــتمرار واإلفصــاح حيــث ينطبــق ،عــن المســائل
المتعلقــة باإلستمراريـــــة وإعتمــاد مبــــــدأ اإلستمراريـــــــة المحاســبي ،مــا
لــم تنــوي اإلدارة تصفيــة المصــرف أو وقــف عملياتــه ،أو عندمــا ال يتوفــر
لديهــا بديــل واقعــي إال القيــام بذلــك.
إن القيميــن علــى الحوكمــة مســؤولون عــن اإلشــــــــــراف علــى عمليــة
إعــداد التقاريــر الماليــة للمصــرف.
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

.3أ.تشــمل الموجــودات الماليــة للمصــرف بالقيمــة العادلــة ،والمدرجــة
فــي بيــــــــــــــان الوضــع المالــي بقيمــة  105مليــار ل.ل ،.صنـــــــــــــــاديق
إســـــــــــــتثمارية وأسهــــــم وحصــص مصــارف مســجلة .حــدد المصــرف
األصــول المذكــورة أعــاه بالقيمــة العادلــة بإســتخدام المدخــات
فــي تحديــد القيمــة العادلــة والتي ال تشــير إلــى الواقع اإلقتصادي
وظــروف الســوق الســائدة فــي تاريــخ التقريــر ،ممــا يشــكل خروج ـ ًا
عــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة .لــم نتمكــن مــن
تحديــد التعديــات الالزمــة لهــذا المبلــغ.
.3ب.لــم يتمكــن المصــرف مــن تحديــد واإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة
للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وأســاليب التقييــم فــي البيانات
الماليــة والتــي تمثــل إنحــراف عــن المعيــار الدولــي للتقــــــــــــــــــــــــارير
الماليــة رقــم  – 13متطلبــات قيــاس القيمــة العادلــة .لــم نتمكــن
مــن تحديــد القيمــة العادلــة أو التفاصيــل التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا
فــي البيانــات الماليــة.

إن مســؤوليتنا هــي إجــراء تدقيــق للبيانــات الماليــة للمصــرف وفقــ ًا
للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق وإصــدار تقريــر مدقــق الحســــــــــــــــــــابات .نظر ًا
ألهميــة األمــور الــواردة فــي فقــرة أســاس حجــب الــرأي ،لــم نتمكــن مــن
الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس ُيبنــى
عليــه رأي التدقيــق حــول هــذه البيانــات الماليــة.
إننــــا مستقلون عن المصرف وفــــــق "قواعــــــد الســــــــــــــــــــــلوك األخالقي
للمحاســــــــــــــــــــبين المهنييــن" الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك
األخالقـــــي الدوليـــــة للمحاســـــــــــــــبين وقواعــــــد السلــــــوك المهـــــــني
لنقابــــــة خـــــبراء المحاسبـــــــــــــــــة المجازيــن فــي لبنــان المتعلقــة بتدقيقنا
للبيانــات الماليــة للمصــرف0

معلومات أخرى
باإلشــارة إلــى المــادة  107مــن قانــون التجــارة اللبنانــي وبالنظــر إلــى
الظــروف المعاكســة التــي تمــت مناقشــتها مــن أســاس حجــب الــرأي
أعــاه والمذكــورة فــي اإليضــاح رقــم  1مــن البيانــات الماليــة المرفقــة،
فإننــا ال نوصــي مجلــس اإلدارة بالموافقــة علــى توزيــع أي أنصبــة أربــاح.

ديلويت آنـد تـوش
بيروت – لبنان
 ٢٦كانون األول 20٢٠

صيداني وشركاهم

٢٩

التقـرير الســــنوي | ٢٠١٩

البيـانــــــــــــــات المــاليـــــــــــة
أ .بيــــــــــــــــــــــــــان الوضع المــــــالـــــــــــــــي

 ٣١كانون األول،
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

5

523,641,078

369,821,355

ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

6

526,990,274

600,608,720

ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

7

30,415,125

20,004,879

قروض وتسليفات للزبائن

8

15,521,676

20,941,661

إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

9

12,204,040

14,252,863

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9

104,741,660

124,633,123

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

9

224,484,321

341,041,841

أصول ثابتة مادية

11

46,675,421

43,638,362

أصول ثابتة غير مادية

12

280,815

375,297

موجودات اخرى

13

5,167,129

1,746,366

1,490,121,539

1,537,064,467

الموجــــــــــودات

الصنـدوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار

ايضاح

مجموع الموجودات
المطلـــــــــــوبات
ودائع من مؤسسات اإلصدار

14

80,484,850

80,167,307

ودائع من مصارف ومؤسسات مالية

15

23,892,826

89,904,273

ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

16

842,432,494

754,463,166

ودائع وحسابات الزبائن

17

278,201,225

293,973,486

مطلوبات أخرى

18

9,784,731

3,424,525

مؤونات

19

7,748,739

8,154,434

1,242,544,865

1,230,087,191

مجموع المطلوبات
حقــوق المسـاهمين
رأس المال

20

15,000,000

15,000,000

مقدمات نقدية مخصصة لرأس المال

20

148,488,750

148,488,750

إحتياطيات

21

76,956,605

75,588,919

التغيير المتراكم في القيمة العادلة لألوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9

)(20,405,654

)(4,002,119

70,534,040

58,224,852

)(42,997,067

13,676,874

247,576,674

306,977,276

1,490,121,539

1,537,064,467

أرباح سابقة مدورة
(خسارة)  /أرباح السنة
مجموع حقــوق المسـاهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
أدوات مالية ذات مخاطر خارج الميزانية
تعهدات بكفاالت وتكفالت
إعتمادات مستندية – تصدير مثبتة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزء ًا أساسي ًا من البيانات المالية
٣٠

29

19,131,102
86,531

61,854,996
3,986,762

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

ب .بيـــــــان األربـــــــــــاح أو الخســــــــــــــــــــــائر

للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول
ايضاح

٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

إيرادات الفوائد

79,228,532

65,358,685

ينزل :ضريبة مقتطعة على الفوئد

)(2,683,710

)(2,418,414

إيرادات الفوائد ،صافي ضرائب مقتطعة

22

76,544,822

62,940,271

أعباء الفوائد

23

)(39,575,106

)(35,578,703

36,969,716

27,361,568

1,158,665

1,445,516

)(186,938

)(179,179

971,727

1,266,337

7,307,124

8,000,312

101,876

91,081

• صافي إيرادات الفوائد
إيرادات الرسوم والعموالت

24

أعباء الرسوم والعموالت
• صافي إيرادات الرسوم والعموالت
صافي أرباح على محفظة األوراق المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

25

أرباح فروقات القطع
• صافي اإليرادات المالية

45,350,443

36,719,298

)(66,052,426

)(1,127,703

)(20,701,983

35,591,595

26

)(12,036,187

)(13,459,714

12 & 11

)(1,745,557

)(807,473

مصاريف إدارية وعمومية

27

)(4,785,428

)(5,007,467

مؤونة لمواجهة المخاطر واألعباء

19

__

)(723,842

مؤونة خسائر إئتمانية متوقعة

31

• صافي (الخسارة)  /اإليرادات المالية بعد مؤونة خسائر إئتمانية متوقعة
رواتب وأجور وملحقاتها
إستهالكات وإطفاءات

__

أعباء أخرى

)(67,982

• إجمالي األعباء التشغيلية

)(18,567,172

)(20,066,478

(الخسارة)  /األرباح قبل ضريبة الدخل

)(39,269,155

15,525,117

)(3,727,912

)(1,848,243

)(42,997,067

13,676,874

أعباء ضريبة الدخل
(خسارة)  /أرباح السنة

18

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزء ًا أساسي ًا من البيانات المالية
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ج .بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشـــــــــامل اآلخر

للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول
الموجــــــــــودات

٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

)(42,997,067

13,676,874

إيضاح

(خسارة)  /أرباح السنة

دخــــــــل شــــــــــامل آخــر:
ً
بنود لن يعاد تصنيفها الحقا ضمن بيان األرباح أو الخسائر:
9

)(19,821,929

)(12,729,886

18 & 13

3,418,394

2,164,081

مجموع الدخل الشامل اآلخر

)(16,403,535

)(10,565,805

مجموع (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة

)(59,400,602

3,111,069

• خسائر غير محققة على أوراق مالية بالقيمة العادلة مــن خالل الدخل الشامل اآلخـــر
•ضرائب آجلــة

د .بيــــــــان التغيرات في حقوق المســـــــــــــــــــــــاهمين
رأس المال مقدمات نقدية إحتياطيات التغير المتراكـــــــــــــــــم أرباح سابقة
في القيمة العادلة مـــــــــــــدورة
مخصصـــة لرأس
إلســـــــــــــــــتثمارات في
المال
أوراق ماليـــــــــــــــة
ألف ل.ل.
الرصيد في  ١كانون الثاني ٢٠١٨
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

83,792,911 148,488,750 15,000,000
_

_

)(11,988,631

71,804,280 148,488,750 15,000,000

6,563,686

46,397,340

_
6,563,686

تخصيص أرباح عام ٢٠١٧

_

_

3,784,639

_

مجموع الدخل الشامل لعام ٢٠١٨

_

_

_

)(10,565,805

الرصيد في  ٣١كانون األول ٢٠١٨

75,588,919 148,488,750 15,000,000

)(4,002,119

تخصيص أرباح عام ٢٠١٨

_

_

1,367,686

_

مجموع (الخسارة)  /الدخل الشامل لعام ٢٠١٩

_

_

_

)(16,403,535

الرصيد في  ٣١كانون األول ٢٠١٩

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزء ًا أساسي ًا من البيانات المالية
٣٢

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

76,956,605 148,488,750 15,000,000

)(20,405,654

_

ق(خسارة) /
أرباح السنة

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

315.854.838 15.612.151
_

)(11,988,631

303,866,207 15,612,151 46,397,340
(15,612,151) 11,827,512
_

13,676,874

_
3,111,069

306,977,276 13,676,874 58,224,852
(13,676,874) 12,309,188
_

_

)(59,400,602) (42,997,067

247,576,674 (42,997,067) 70,534,040

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

هـ .بيـــــــــــــان التدفقــــــــــــــــــــات النقديـــــــــة

للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول
إيضاح

٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

16.248.959

(خسارة)  /أرباح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت لــــــــ :

)(39,269,155

15,525,117

12 & 11

1,745,557

807,473

25

2,048,823

557,748

•مؤونة خسائر إئتمانية متوقعة

31

66,052,426

1,127,703

•مؤونة تعويضات نهاية خدمة الموظفين

19

344,828

442,882

19

10,929

_

_

723,842

•اإلستهالكات واإلطفاءات
•التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

•مؤونات أخرى
•مؤونة لمواجهة مخاطر وأعباء

)(9,355,572

)(8,556,656

)(76,544,822

)(62,940,271

39,575,106

35,578,703

)(204,432

62,975,445

75,033,750

)(150,445,073

أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9

_

)(22,925,035

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

9

57,211,794

82,179,337

القروض والتسليفات للزبائن

8

5,328,239

789,107

موجودات اخرى

13

)(2,369

1,389,539

ودائع من مصارف ومؤسسات مالية

15

)(66,133,848

)(37,149,646

ودائع وحسابات الزبائن

17

)(17,401,416

)(36,411,411

مطلوبات اخرى

18

4,539,420

727,166

تعويضات نهاية خدمة الموظفين المدفوع

19

)(582,257

)(557,881

42,387,001

)(116,161,911

ضريبة دخل مدفوعة

)(1,848,243

)(3,442,061

أنصبة أرباح مقبوضة

9,355,572

8,556,656

•إيرادات انصبة االرباح

25

•إيرادات الفوائد
•أعباء الفوائد
ودائع إلزامية لدى مصرف لبنان وودائع تزيد إستحقاقاتها عن ثالثة أشهر
ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية تزيد إستحقاقاتها عن ثالثة اشهر

فوائد مقبوضة

75,710,463

62,699,062

فوائد مدفوعة

)(36,428,348

)(37,656,143

صافي النقد الناتج من( /المستعمل في) النشاطات التشغيلية

89,176,445

)(86,004,397

التدفقات النقدية من النشاطات اإلستثمارية
•شراء أصول ثابتة مادية

11

)(4,633,037

)(1,663,196

•شراء أصول ثابتة غير مادية

12

)(55,097

)(110,439

)(4,688,134

)(1,773,635

صافي النقد مستعمل في النشاطات االستثمارية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
•زيادة ودائع من مؤسسات اإلصدار

14

290,607

1,204,952

•زيادة ( /نقصان) ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

16

86,601,062

81,439,217

صافي النقد الناتج من ( /المستعمل في) األنشطة التمويلية

86,891,669

82,644,169

صافي(النقص)  /الزيادة في النقد وما يوازي النقد

171,379,980

)(5,133,863

النقد وما يوازي النقد في بداية السنة

277,529,873

282,663,736

448,909,853

277,529,873

النقد وما يوازي النقد في نهاية السنة

28

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزء ًا أساسي ًا من البيانات المالية
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و.ايضــــــاحـــــات حول البيـانــات الماليـة
للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول ٢٠١٩

 .١معلومـــــــــــــــــــــــــــــــــات عــــامـــــــــــــــــــــــــــة
إن مصرف شمال اإفريقيا التجاري ش.م.ل هو شركة مساهمة لبنانية مسجلة في السجل التجاري في بيروت عام  ١٩٧٣تحت رقم  ٣٠١٩٩وفي
الئحة المصارف لدى مصرف لبنان تحت رقم .٦٢
يقـدم المصرف خدمـات مصرفيـة تجاريـة متكاملـة وفقـ ًا ألحكـام القوانيـن اللبنـانيـة المرعيـة اإلجـراء والقوانيـن المصـرفيـة .يقـع المركـز الرئيسـي
للمصـرف فـي وسط مدينة بيروت بلوك ( )Cمن البناء المشيد على العقار .١٥٢٤
إن المصرف مملوك بنسبة  %٩٩.٥٦من المصرف الليبي الخارجي (المصرف األم).

الجو اإلقتصادي العام
لقد أدت األزمة المالية ،اإلقتصادية والنقدية الحادة الغير مســــــــــبوقة
التي يشهدها لبنان منذ تشـــــــــــــــرين األول  ٢٠١٩إلى زيادة كبيرة في
المخاطر اإلئتمانية ،الوضع التشــــــــــــــغيلي والســـــــيولة .قامت المصارف
منذ ذلك التاريخ بتحديد عمليات الســـــــــحب بالعمالت األجنبية وبتقييد
التحويالت إلى الخارج .كذلك تم خالل كانون األول  ،٢٠١٩تخفيض في
تصنيف معدل المخاطر اإلئتمانية لبعض المصارف المحلية إلى درجة
“.”Cكما شهدت أسواق العملة األجنبية تقلبات حادة في سعر الصرف
وإنشاء أسواق موازية مع تباين واسع في هذه األسعار بالمقارنة
مع سعر الصرف الرسمي  ١٥٠٧،٥٠ليرة لبنانية للدوالر األميركي.
عالوة على ذلك ،بدأ تصنيف المخاطر اإلئتمانية الســـــــــــــــيادية
يشــــــــــهد إنخفاضـــــــ ًا متتالي ًا من قبل جميع وكاالت التصنيف الرئيســـــــية
ليصل إلى مستوى“التخلف عن السداد” في  ٧آذار  ،٢٠٢٠وذلك عندما
أعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستمتنع عن سداد السندات المستحقة
في  ٩آذار  ،٢٠٢٠تاله إعالن آخر في  ٢٣آذار  ٢٠٢٠عن وقف المدفوعات
على جميع سندات اليوروبوند المقومة بالدوالر األمريكي .لقد أدى
ذلك إلى مزيد من التدهور في القيمة السوقية لسندات الحكومة
اللبنانية لتصنف كحالة "خردة ( .")Junkكما تأثرت سلب ًا القيمة السوقية
لجميع األصول المالية األخرى.
وافق مجلــــــــــس الوزراء اللبناني بتاريخ  ٣٠نيســــــــــان  ،٢٠٢٠على خطة
الحكومة اللبنانية لإلنعاش المالي (الخطة) التي تشمل من بين بنود
أخرى ،مراجعة ســـــــياســـــــة الربط ،إعادة هيكلة الدين الحكومي،

إعادة هيكلة النظام المالي والقطاع المصرفي ،والمساعدة المالية
الدولية .تم في  ١ايار  ،٢٠٢٠توجيه طلب رسمي للحصول على الدعم
المالي من صندوق النقد الدولي ،وال تزال المناقشـــــــــــــــــات جارية حتى
تاريخ إصدار البيانات المالية دون إحراز أي تقدم حتى اآلن .وفي هذا
الصدد ،قامت جمعية المصارف في لبنان بالطعن في خطة الحكومة
بسبب العديد من أوجه عدم اليقين واإلفتراضات التي تضمنتها هذه
الخطة .هذا وقد قدمت جمعية المصارف مقاربة بديلة لمعالجة األزمة
اإلقتصادية اللبنانية بشكل عام واألزمة المصرفية بشكل خاص .علم ًا
أن في الفترة الالحقة إستقالة الحكومة اللبنانية وتم تجميد العمل
بالخطة باإلضافة إلى توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
بتاريخ  ٤آب  ،٢٠٢٠وقع إنفجار مميت ومدمر في مينــــــــاء بيروت ألحق
أضرار ًا جسيمة بالممتلكات في منطقة واسعة من العاصمة إلى جانب
عدد كبير من الضحايا ،مما أدى إلى تفاقم األزمة المالية الســــــــــــائدة
في البالد.
نتيجة العوامل السلبية المذكورة أعاله ،بدأ اإلقتصاد اللبناني في
اإلنكماش منذ الربع األخير من العام  .٢٠١٩هذا وقد تفاقمت األزمة
االقتصادية بسبب األثر السلبي لوباء "كوفيد "١٩-الذي يؤثر على لبنان
والعالم ،مما أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع اإلقتصادي،
تعليق النشاطات التجارية اإلعتياديـــــــــــــة ،العمل المصرفي المنتظـــــــــم،
إرتفاع معدالت البطالة واإلضطرابات اإلجتماعية المتفرقة.

التفاصيل المالية للمصرف
تم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملة األجنبية كما في  ٣١كانون
األول  ،٢٠١٩كما هو معروض في البيانات المالية ،إلى الليرة اللبنانية
بســعر الصرف الرســـــــــــمي  ١٥٠٧،٥٠ليرة لبنانية للدوالر األميركي الواحد
والذي يختلف بشكل كبير عن سعر الصرف في األسواق الموازية.
لم يتم تقييم الخسارة على الودائع لدى المصارف المقيمة ،الودائع
لدى وشهادات اإليداع الصادرة عن مصرف لبنان المركزي بالعمالت
األجنبية ،واألوراق المالية الحكومية اللبنانية بالكلفة المطفأة أو
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بالقيمة العادلة وصناديق إستثمار وأسهم وحصص ،وفق ًا لمتطلبات
ونماذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  )IFRS|٩( ٩مع األخذ باإلعتبار الغموض المحيط بإعادة
هيكلة الديون الحكوميــــــــــــة وتأثيرها على التعرض للعمـــالت األجنبيـــــة
لدى المصرف المركزي ،وعدم وجود بيانـــــات موثوقـــــة لجهة مراجعة
األســــــــــــــــواق المالية ،مما يؤثر على قدرة اإلدارة على إجراء التقييم
المناسب للتدني في القيمة العادلة.

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

وقد حدد المصرف القيم العادلة لألصول المالية ذات المنشأ اللبناني
بإستخدام أسعار إفتراضية ُمقتبسة في األسواق غير النشطة وغير
السائلة أو بإســــــــتخدام منحنيات العائد لم يكشف المصرف عن القيمة
العادلـــــــــة لألصول المالية التي أدرجت بالتكلفة المطفأة على النحو
المطلوب في قياســـــــــات القيمة العادلــــة للمعايير الدوليـــــــة للتقارير
المالية رقم  ١٣قياسات القيمة العادلة لعدم وجود بيانات موثوقة
لجهة مراجعة االسواق المالية.
إن تخفيض التصنيف اإلئتماني الســــــــيادي ،وزيادة المخــــاطر اإلئتمانية
من حيث الســـــــيولة ،األســواق التشغيلية في جميع قطاعات األعمال،
ضوابــــــــط رأس المال الفعليــــــة والقيود المفروضـــــــة على تحويــــالت
تعرض القطاع المصرفي للدعاوى،
العملة األجنبية في الخارج التي ّ
والتغييرات الحالية والمســـــــــــــــتقبلية المحتملـــــــة في الظروف المالية
واإلقتصادية والســــــياسية ،فضالً عن التغييرات في المشهد القانوني
والتنظيمي في جمهورية لبنان ،النـــــــــــــاجمة عن األحـــــــــداث المذكورة
أعاله وخطة الحكومة المعلنة لإلنعاش ،تشير إلى حاالت عدم يقين
وتأثير كبير على القطاع المصرفي بشكل عام وعلى الوضع المالي
للمصرف غير معروفة النتائج إعتبار ًا من  ٣١كانون األول  ٢٠١٩وما بعده.
وبالتالي ،تدرك اإلدارة الحاجة إلى إعادة الرسملة التي ستنشأ بمجرد
تحديد التعديالت الالزمة وتسجيلها.

تتمثل اإلســـــــــــــــــــتراتيجية الحالية إلدارة المصرف في مواصلة عملياتها
بنطاق محدود من الخدمات والمعامالت ،على غرار القطاع المصرفي
ككل ،كما هو الحال منذ  ١٧تشرين األول .٢٠١٩
كما وبنتيجت اإلنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت تأثر المبنى الرئيسي
الجديد للمصرف والذي لحقه الضرر في البناء واألثاث والمفروشات.
كما ورد في االيضاح  ٣٢للبيانات المالية وعلى غرار النسب التنظيمية
األخرى المعمول بها ،تم إحتساب نسبة كفاية رأس المال للمصرف كما
في  ٣١كانون األول  ٢٠١٩على أساس األرقام المرفقة ،مع عدم األخذ
باإلعتبار التعديالت التي ستنجم عن حاالت عدم اليقين المذكورة أعاله
بمجرد التمكن من التقييم المعقول لهذه الحاالت.

 .٢تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
.٢.١المعـــــــــــــــــايير الدولية إلعداد التقــــــــــارير الماليـــــــة الجديدة والمعدلــــــــة المطبقـــــة بدون تأثير جوهري على
البيانــــــــات الماليــــــــة للمصـــــــــرف
تـم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول
كانون الثاني  ٢٠١٩او بعد ذلك التاريخ ،في إعداد البيانات المالية للمصرف ،والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في
البيانات الماليـــة للسنة والسنوات السابقة ،علم ًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات المستقبليـة.
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•التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل
األعوام  ٢٠١٧ – ٢٠١٥والتي تشمل تعديالت على المعايير الدولية للتقارير
المالية رقم (" )٣إندماج األعمال" و(" )١١الترتيبات المشـــــــــــــــــتركة" ومعايير
المحاسبة الدولية رقم (" )١٢ضرائب الدخل" و(" )٢٣تكاليف اإلقتراض".
• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )٩األدوات المالية":
تتعلق هذه التعديالت بمزايا الدفع مقدم ًا مع التعويض الســــــلبي ،حيث
تم تعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()٩
فيما يتعلق بحقوق إنهاء الخدمة وذلك للســـــــــــــــــــماح بالقياس بالتكلفة
بناء على نموذج األعمال ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل
المطفأة (أو
ً

الشامل اآلخر) حتى في حالة مدفوعات التعويضات السلبية.

•تعديـــــــــــالت على معيـــــــــــــــــــار المحاســــــــــــــــــبة الدولــــــــــــي رقم ()٢٨
"اإلستثمار في المنشــــــــــآت الحليفة والمشــــــــــاريع المشــــــــــــــــــــــــــــــتركة":
تتعلق هذه التعديالت بالحصص طويلة األجل في المنشآت الحليفة
والمشاريع المشتركة .وتوضح هذه التعديالت ان المنشأة تقوم بتطبيق
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )٩األدوات المالية" للحصص
طويلة األجل في منشأة حليفة أو مشــــــــــــروع مشترك والتي تشكل جزء ًا
من صافي اإلستثمار في المنشأة الحليفة أو المشروع المشترك في
حال لم تطبق طريقة حقوق الملكية بشأنها.
• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " ١٦عقود اإليجار" (كما
أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في كانون الثاني  .)٢٠١٦يحل
المعيار محل اإلرشادات الموجودة بشأن عقود اإليجار ،بما في ذلك
معيار المحاسبة الدولي رقم (" )١٧عقود اإليجار" والتفســـــــــــــــير الدولي
(" )٤تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" وتفســـــــــــــير
لجنة التفســـــــــيرات السابقة (" )١٥عقود اإليجار التشـــغيلي – الحوافز"
وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (" )٢٧تقويم جوهر المعامالت التي
تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".
•تفســـــــــــــــــــير لجنة تفســـــــــــيرات المعــــــايير الدولية إلعداد التقارير
الماليـــــــــــــــــــــة رقم ( )٢٣عدم التيقن حول معـــــــــالجــــــــــــــــــــــة ضريبة الدخل:
يوضح التفسیر تحدید الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضریبیة) ،واألسس
الضریبیة ،والخسائر الضریبیة غیر المســـــتخدمة ،والمنافع الضریبیة غیر
المســــــــــــــــتخدمة ،ومعدالت الضریبة عندما یکون هناك عدم تيقن بشأن
معالجة ضریبة الدخل بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ( )١٢وهي
تتناول على وجه التحديد:
•ما إذا كانت المعالجة الضريبية يجب أن تعتبر بشكل إجمالي؛
• إفتراضات تتعلق بإجراءات فحص السلطات الضريبية؛
•تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخســـــــــــارة الضريبية) ،واألساس الضريبي،
والخســــــــــــــــــــائر الضريبية غير المســــــــــــتخدمة ،واإلعفاءات الضريبيـــــــــــة
غير المستخدمة ،ومعدالت الضريبة؛
• وأثر التغيرات في الوقائع والظروف.

٣٦
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 .٢ .٢معايير 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:

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (" )١عرض البيانات المالية".
تتعلق هذه التعديالت بشأن تعريف األهمية .ينص التعريف الجديد على أن المعلومات

 ١كانون الثاني ٢٠٢٠

تكون جوهرية إذا كان إهمالها أو تضليلها أو إخفاءها يمكن أن يؤثر بشكل معقول
على القرارات التي يتخذها المســــــــتخدمون األساسيون للبيانات المالية المعدة
لألغراض العامة والتي توفر معلومات المالية حول تقارير منشأة محددة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية (" )٣إندماج األعمال"
توضيح هذه التعديالت تعريف األعمال حيث نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية

 ١كانون الثاني ٢٠٢٠

"اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية" المعدل .يشمل ذلك التعريفات المعدلة
للموجودات والمطلوبات باإلضافة إلى إرشادات جديدة بشأن القياس وإلغاء االعتراف
والعرض واإلفصاح.
أصدر مجلس معــــايير المحاســـبة الدولية ،إلى جانب اإلطار المفاهيمي المعدل،
تعديالت على المراجع الخاصة باإلطار المفاهيمي في معايير المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية ،حيث تحتوي الوثيقة على تعديالت على المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية ( ٢و ٣و ٦و )١٤والمعايير المحاسبية الدولية أرقام ( ١و ٨و٣٤
و ٣٧و )٣٨وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ( ١٢و )١٩وتفسير (٢٠

و )٢٢وتفسير اللجنة الدائمة لتفسير المعايير رقم ( )٣٢من أجل تحديث تلك التصريحات
فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من إطار العمل أو لإلشارة إلى نسخة مختلفة من
اإلطار المفاهيمي.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )٧األدوات المالية:
اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )٩األدوات المالية.

 ١كانون الثاني ٢٠٢٠

التعديالت المتعلقة بقضايا ما قبل اإلستبدال في سياق إصالح IBoR
التعديالت الناتجة عن التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية
الصـــــــــــــادرة خالل األعوام ( ٢٠٢٠ - ٢٠١٨الرســــــــــــــــــــوم في إختبار  %١٠إللغــــــــــــــــــــــــــــــاء

 ١كانون الثاني ٢٠٢٢

اإلعتراف بالمطلوبات المالية.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )١٧عقود التأمين"
ويوفر منهج قياس وعرض أكثر إتساق ًا لجميع عقود التأمين .وتهدف هذه المتطلبات

 ١كانون الثاني ٢٠٢٣

إلى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة القائمة على المبادئ لعقود التأمين .ويحل
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )١٧محل المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم (" )٤عقود التأمين" .
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )١٧قيــــــــــــــــــــاس مطلوبات التأمين
بالقيمة الحالية للوفاء
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )١٠البيانات المالية
الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" )٢٨اإلستثمارات في المنشآت الحليفة

تم تأجيل تاريخ السريان إلى أجل غير مسمى.
ً
وما يزال التطبيق مسموحا به.

والمشاريع المشتركة (")٢٠١١تتعلق هذه التعديالت بمعاملة بيع أو مساهمة
الموجودات من المستثمر في المنشأة الحليفة أو المشروع المشترك.

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للمصرف عندما تكون قابلة للتطبيق وإعتماد هذه
المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية للمصرف في فترة التطبيق األولي.
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 .٣السياسات المحاسبية الهامة
تصريح التقيد بالمعايير
تم إعداد البيانات المالية وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية .
أســــــــــــــس التقييم
تم إعداد البيانات على أساس مبدأ الكلفة التاريخية بإستثناء بعض
األدوات المالية المحددة على أساس القيمة العادلة.

لقد جرى تصنيف الحسابات في الموجودات والمطلوبات حسب طبيعة
كل منها وجرى تبويبها في البيانـــــــــــات المالية بموجب ترتيب تقريبي
تبع ًا لسيولتها النسبية.
إن السياسات المحاسبية األساسية هي مدرجة أدناه :

أ .العمالت األجنبية
إن العمليات المجراة بعمالت غير عملة إعداد التقارير المالية (عمالت
أجنبية) يتم تســـــــــــــــــــــجيلها على أساس أسعار القطع السائدة بتواريخ
العمليات .بتاريخ كل بيان وضع مالي يتم إعادة تحويل البنود المالية
بالعمالت األجنبية على أساس أسعار القطع الرسمية السائدة بتاريخ
بيان الوضع المالي.
إن البنود غير المالية بالعمالت األجنبيـة المسجلة على أساس القيمة
العادلة يعاد تحويلها على أساس أسعار القطع الرسمية السائدة

في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .إن البنود غير المالية
التي جرى تقييمها على أساس الكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يعاد
تحويلها.
تقيد فروقات القطع في األرباح والخسائر في الفترة التي نشأت فيها،
التحوط لمخاطر
بإستثناء فروقات القطع على العمليات المنفذة بقصد
ّ
محددة بعمالت أجنبية التي يتم تسجيلها في الدخل الشامل اآلخر.

ب .األدوات المالية
ُيعترف بالموجودات والمطلــــــــــوبات المالية في بيــــــان الوضع المالي
طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
للمصرف عندما يصبح المصرف
ً
ُتقاس الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها مبدئي ًا بالقيمة
مباشرة بإقتناء أو إصدار
العادلة .كما ُتضاف تكاليف المعامالت المتعلقة
ً
الموجودات المالية والمطلوبات المالية (بخالف الموجودات المالية
والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) إلى
القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ،أو تطرح
منها ،حسب اإلقتضاء ،عند اإلعتراف األولي .كما ُتثبت تكاليف المعاملة
المتعلقة مباشرة بإقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مباشرة في الربح أو الخسارة.
إذا كان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند اإلعتراف األولي،
فإن المصرف يعالج هذا الفرق محاسبي ًا على النحو التالي:

•إذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق نشط لموجودات
بناء على أســــــــلوب تقييم يستخدم فقط
أو مطلوبات متماثلــــــة أو
ً
بيانات من أسواق يمكن مالحظتها ،فإنه ُيعترف بالفرق في الربح أو
الخسارة عند اإلعتراف األولي (أي ربح أو خسارة منذ اليوم األول)؛
•في جميع الحاالت األخرىُ ،تعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر
المعاملة (أي أنه سيتم تأجيل ربح أو خسارة منذ اليوم األول من خالل
تضمينه/تضمينها في القيمة الدفترية األولية لألصل أو اإللتزام).
بعد اإلعتراف األولي ،يتم تسجيل الربح أو الخسارة المؤجلة إلى الربح
أو الخسارة على أساس منطقي ،فقط إلى الحد الذي ينشأ فيه عن
تغيير في عامل (بما في ذلك الوقت) يأخذه المشاركون في السوق
بعين االعتبار عند تسعير األصل أو اإللتزام .
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الموجودات المالية
ُتثبت جميع الموجودات المالية ويعترف بها في تاريخ المتاجرة حيث
يكون شراء أو بيع أحد األصول المالية بموجب عقد تتطلب شروطه
تســـــــــــــــــليم األصل المالي ضمن اإلطار الزمني المحدد من الســـــــــوق
المعني ،ويقاس مبدئي ًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكـــــــــــــــــاليف
المعاملة ،بإستثناء تلك الموجودات المالية المصنفة على أساس
القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ( .)FVTPLكما ُتثبت تكاليف
مباشرة بإقتناء موجودات مالية مصنفة بالقيمة
المعامالت المتعلقة
ً
مباشرة في الربح أو الخسارة.
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ً
يجب قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن
الحقا بالكلفة المطفأة
نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٩
ً
أو القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول
المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.
وعلى وجه التحديد:
•تقاس أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفها تحصيل
التدفقــــــــــات النقدية التعاقدية ،والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية
هي فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي
القائم ( ،)SPPIالحق ًا بالتكلفة المطفأة؛ و
•تقاس أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفها تحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين ،والتي لها تدفقات

نقدية تعاقدية هي مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ
األصلي القائم ( )SPPIالحق ًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر؛ و
• ُتقاس جميع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين التي تدار على
أساس القيمة العادلة أو المحتفظ بها للبيع) وإستثمارات األسهم
بعد ذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ومع ذلك ،يجوز للمصرف إجراء اإلختيار  /التعيين غير القابل لإللغاء بعد
اإلعتراف األولي بالموجودات المالية على أساس كل أصل على حدة:
•يجوز للمصرف أن يختار بشكل غير قابل لإللغاء إدراج التغييرات الالحقة
في القيمة العادلة إلستثمار أسهم غير محتفظ بها للمتاجرة أو
إلعتبار محتمل معترف به من المستحوذ في مجموعة األعمال التي
ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،)IFRS 3( ٣في
الدخل الشامل اآلخر؛ و
•يجوز للمصرف تعيين أداة دين غير قابلة لإللغاء تتوافق مع الكلفة
المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
( )FVTOCIكما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إذا أدى ذلك إلى إزالة عدم التطابق المحاسبي أو تقليله بشكل
كبير (يشار إليه بخيار القيمة العادلة).

ج .أدوات الديـــن بالكلفة المطفـــــــــأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــــــــامل اآلخر
أساسيا لتصنيف
أمرا
يعتبر تقييم نماذج العمل إلدارة األصول المالية ً
ً
األصل المالي .كما يحدد المصرف نماذج العمل على مستوى يعكس
معا لتحقيق هدف أعمـــــــــــــــــــال
كيفية إدارة مجموعات األصول المالية ً
معين .ال يعتمد نموذج العمل الخاص بالمصرف على نوايا اإلدارة فيما
يقيم نموذج العمل عند مستوى تجميع
يتعلق بأداة فردية ،وبالتالي ّ
أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة.
لدى المصرف أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتها المالية التي
تعكس كيفية إدارة المصرف ألصوله المالية من أجل توليد التدفقـــــــــــــات
النقدية .تحدد نماذج أعمال المصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية
سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول
المالية أو كليهما.
عندما ُتستبعد أداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشــــــــــــــــــــــامل اآلخر (ُ ،)FVTOCIيعاد تصنيف الربح  /الخسارة المتراكمة
المعترف بها سابق ًا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى
الربح أو الخسارة .وعلى النقيض من ذلك ،وبخصوص اإلستثمار في
األسهم المعينه على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشـــــــامل اآلخر ،ال يعاد تصنيف الربح  /الخسارة المتراكمة المعترف بها
سابق ًا في الدخل الشامل اآلخر الحق ًا إلى الربح أو الخسارة ولكن تحول
ضمن حقوق الملكية.
تخضع أدوات الدين التي تقاس الحق ًا بالكلفة المطفأة أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدني.
في فترة التقرير الحالية والسابقة ،طبق المصرف خيار القيمة
٤٠

العادلة وكذلك حدد أدوات الدين التي تفي بالكلفة المطفأة أو
معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( )FVTOCIكما تم
قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (.)FVTPL
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
( )FVTPLهي:
•الموجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تكون فقط
مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي ()SPPI؛
او/و
•الموجودات المحتفظ بها في نموذج أعمال بخالف اإلحتفاظ بها
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو اإلحتفاظ بها وبيعها؛ أو
•الموجودات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
بإستخدام خيار القيمة العادلة.
تقاس هذه الموجودات ﺑﺎﻟقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻊ اإلعتراف بأية أرﺑﺎح أو
خسائر ناتجة عن إﻋﺎدة القياس في الربح أو الخسارة.
إعادة التصنيف
إذا تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ بموجبه المصرف بموجودات
مالية ،فإنه يعاد تصنيف الموجودات المالية المتأثرة .تسري متطلبات
التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي إعتبار ًا من
اليوم األول من فترة التقرير األولى التي تعقب التغيير في نموذج
األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف األصول المالية المصرف.
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تدني قيمة الموجودات المالية
يستدرك المصرف مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على
األدوات المالية التالية التي لم تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر:
• القروض والسلف للبنوك.
• قروض ودفعات مقدمة للعمالء.
• أوراق إستثمار الديون .
• مستحقات اإليجار.
• إلتزامات القروض الصادرة .
• عقود الضمان المالي الصادرة.

إقتصادية مماثلة .ويستند قياس بدل الخسارة إلى القيمة الحالية
للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل بإستخدام سعر الفائدة الفعال
األصلي لألصل ،بصرف النظر عما إذا كان ُيقاس على أســــــــاس فردي
أو على أساس جماعي.
ً
الموجودات المالية المتدنية إئتمانيا
يحصل "التدني" في الموجودات المالية إئتمانيــــــــ ًا عند وقوع حدث
أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
للموجودات المالية .ويشــــــــــــــار إلى الموجودات المالية ذات التدني
اإلئتماني كموجودات المرحلة  .٣تشمل األدلة على التدني اإلئتماني
بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

ال يتم إثبات خسارة تدني القيمة في إستثمارات األسهم.
بإستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات التدني
اإلئتماني (( )POCIالتي يتم إعتبارها بشكل منفصل أدناه) ،يجب قياس
خسائر اإلئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ مساوي:
•خسارة إئتمانية متوقعة لمدة  ١٢شهراً ،أي خسارة إئتمانية متوقعة
مدى الحياة الناتجة عن تلك األحداث اإلفتراضية على األدوات المالية
التي يمكن تحقيقها في غضون  ١٢شــهر ًا بعد تاريخ اإلبالغ( ،يشـــــــــــــار
إليها في المرحلة )١؛ أو
•خسارة إئتمانية متوقعة لمدى الحياة ،أي خسارة إئتمانية متوقعة
لمدى الحياة التي تنتج عن جميع األحداث اإلفتراضية المحتملة على
مدى عمر األداة المالية (المشار إليها في المرحلة  ٢والمرحلة .)٣
يجب تكوين مؤونة خسارة للخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى
الحياة لألداة المالية إذا زادت مخاطر اإلئتمان على تلك األداة المالية
بشكل كبير منذ اإلعتراف األولي .وبخصوص جميع األدوات المالية
األخرى ،تقاس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسارة
شهرا.
اإلئتمانية المتوقعة لمدة ١٢
ً
إن الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح باإلحتمالية للقيمة
الحالية لخسائر اإلئتمان ،وتقاس على أنها القيمة الحالية للفرق بين
التدفقات النقدية المستحقة للمصرف بموجب العقد والتدفقات
النقدية التي يتوقع المصرف تلقيها والتي تنشأ من ترجيح عدة
سيناريوهات إقتصادية مستقبلية ،مخصومة وفق ًا لسعر الفائدة
الفعلية لألصل.
•بخصوص إلتزامات القروض غير المسحوبة ،فإن الخسارة اإلئتمانية
المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية
التعاقدية المستحقة للمصرف إذا قام المقترض بسحب القرض
والتدفقات النقدية التي يتوقع المصرف تلقيها في حالة السحب
من القرض؛ و
•بخصوص عقود الضمان المالي ،فإن الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لتسديد حامل أداة الدين
ناقصا أي مبالغ يتوقع المصرف إستالمها من المالك أو
المضمونة
ً
المدين أو أي طرف آخر.

• صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ أو
• خرق للعقد مثل الحدث اإلفتراضي أو المتأخر؛ أو
•قيام المصرف بمنح المقترض ،ألسباب إقتصادية أو تعاقدية تتعلق
بالصعوبة المالية للمقترض ،تنازالً؛ أو
• إختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية؛ أو
•شراء أصل مالي بسعر مخفض تخفيض ًا كبير ًا يعكس خسائر اإلئتمان
المتكبدة.
يقوم المصرف وفي حال تعذر تحديد حدث منفرد ،وبدالً من ذلك ،قد
يتسبب التأثير المشترك لعدة أحداث في تحول األصول المالية إلى
موجودات ذات قيمة إئتمانية متدنية .يقوم المصرف بتقييم ﻣﺎ إذا
ﮐﺎن قد حصل تدني إئتماني ألدوات الدين التي تمثل الموجودات
المالية المقاسة بالكلفة المطفأة أو القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ من ﺧﻼل الدخل
الشامل اآلخر ( )FVTOCIﻓﻲ تاريخ كل تقرير .لتقييم ﻣﺎ إذا ﮐﺎن هناك
تدني إئتماني في أدوات الدين السيادية والعائدة للشركات ،يعتبر
المصرف عوامل مثل عائدات الســـــــــــــندات والتصنيف اإلئتماني وقدرة
المقترض ﻋﻟﯽ زيادة التمويل.
ً
الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة المتدنية إئتمانيا ()POCI
يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة المتدنية
نظرا ألن األصل يكون ذو قيمة ائتمانية
إئتماني ًا ( )POCIبطريقة مختلفة ً
منخفضة عند اإلعتراف األولي .وبخصوص هذه الموجودات ،يستدرك
المصرف جميع التغيرات في الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى
الحياة منذ اإلعتراف األولي كمخصص خسارة ،وتستدرك أي تغييرات
في الربح أو الخسارة .يؤدي التغيير اإليجابي لمثل هذه األصول إلى
تحقيق مكاسب تدني القيمة.
التخلف عن السداد
ُيعتبر تعريف التخلف عن السداد أمر ًا في غاية األهمية عند تحديد
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة .يستخدم تعريف التخلف عن السداد
في قياس قيمة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة وفي تحديد ما إذا
كان مخصص الخسارة يستند إلى الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة
 ١٢شهر ًا أو لمدى الحياة ،ألن التخلف عن السداد هو أحد مكونات
نسبة احتمال التعثر ()Probability of Default؛ التي تؤثر على كل
من قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وتحديد الزيادة الكبيرة في
مخاطر اإلئتمان.

يقيس المصرف الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على أساس فردي ،أو
على أساس جماعي لمحافظ القروض التي تتقاسم خصائص مخاطر
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تدني قيمة الموجودات المالية
يستدرك المصرف مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على
األدوات المالية التالية التي لم تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر:
• القروض والسلف للبنوك.
• قروض ودفعات مقدمة للعمالء.
• أوراق إستثمار الديون .
• مستحقات اإليجار.
• إلتزامات القروض الصادرة .
• عقود الضمان المالي الصادرة.

إقتصادية مماثلة .ويستند قياس بدل الخسارة إلى القيمة الحالية
للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل بإستخدام سعر الفائدة الفعال
األصلي لألصل ،بصرف النظر عما إذا كان ُيقاس على أســــــــاس فردي
أو على أساس جماعي.
ً
الموجودات المالية المتدنية إئتمانيا
يحصل "التدني" في الموجودات المالية إئتمانيــــــــ ًا عند وقوع حدث
أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
للموجودات المالية .ويشــــــــــــــار إلى الموجودات المالية ذات التدني
اإلئتماني كموجودات المرحلة  .٣تشمل األدلة على التدني اإلئتماني
بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

ال يتم إثبات خسارة تدني القيمة في إستثمارات األسهم.
بإستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات التدني
اإلئتماني (( )POCIالتي يتم إعتبارها بشكل منفصل أدناه) ،يجب قياس
خسائر اإلئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ مساوي:
•خسارة إئتمانية متوقعة لمدة  ١٢شهراً ،أي خسارة إئتمانية متوقعة
مدى الحياة الناتجة عن تلك األحداث اإلفتراضية على األدوات المالية
التي يمكن تحقيقها في غضون  ١٢شــهر ًا بعد تاريخ اإلبالغ( ،يشـــــــــــــار
إليها في المرحلة )١؛ أو
•خسارة إئتمانية متوقعة لمدى الحياة ،أي خسارة إئتمانية متوقعة
لمدى الحياة التي تنتج عن جميع األحداث اإلفتراضية المحتملة على
مدى عمر األداة المالية (المشار إليها في المرحلة  ٢والمرحلة .)٣
يجب تكوين مؤونة خسارة للخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى
الحياة لألداة المالية إذا زادت مخاطر اإلئتمان على تلك األداة المالية
بشكل كبير منذ اإلعتراف األولي .وبخصوص جميع األدوات المالية
األخرى ،تقاس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسارة
شهرا.
اإلئتمانية المتوقعة لمدة ١٢
ً
إن الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح باإلحتمالية للقيمة
الحالية لخسائر اإلئتمان ،وتقاس على أنها القيمة الحالية للفرق بين
التدفقات النقدية المستحقة للمصرف بموجب العقد والتدفقات
النقدية التي يتوقع المصرف تلقيها والتي تنشأ من ترجيح عدة
سيناريوهات إقتصادية مستقبلية ،مخصومة وفق ًا لسعر الفائدة
الفعلية لألصل.
•بخصوص إلتزامات القروض غير المسحوبة ،فإن الخسارة اإلئتمانية
المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية
التعاقدية المستحقة للمصرف إذا قام المقترض بسحب القرض
والتدفقات النقدية التي يتوقع المصرف تلقيها في حالة السحب
من القرض؛ و
•بخصوص عقود الضمان المالي ،فإن الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لتسديد حامل أداة الدين
ناقصا أي مبالغ يتوقع المصرف إستالمها من المالك أو
المضمونة
ً
المدين أو أي طرف آخر.
يقيس المصرف الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على أساس فردي ،أو
على أساس جماعي لمحافظ القروض التي تتقاسم خصائص مخاطر
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• صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ أو
• خرق للعقد مثل الحدث اإلفتراضي أو المتأخر؛ أو
•قيام المصرف بمنح المقترض ،ألسباب إقتصادية أو تعاقدية تتعلق
بالصعوبة المالية للمقترض ،تنازالً؛ أو
• إختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية؛ أو
•شراء أصل مالي بسعر مخفض تخفيض ًا كبير ًا يعكس خسائر اإلئتمان
المتكبدة.
يقوم المصرف وفي حال تعذر تحديد حدث منفرد ،وبدالً من ذلك ،قد
يتسبب التأثير المشترك لعدة أحداث في تحول األصول المالية إلى
موجودات ذات قيمة إئتمانية متدنية .يقوم المصرف بتقييم ﻣﺎ إذا
ﮐﺎن قد حصل تدني إئتماني ألدوات الدين التي تمثل الموجودات
المالية المقاسة بالكلفة المطفأة أو القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ من ﺧﻼل الدخل
الشامل اآلخر ( )FVTOCIﻓﻲ تاريخ كل تقرير .لتقييم ﻣﺎ إذا ﮐﺎن هناك
تدني إئتماني في أدوات الدين السيادية والعائدة للشركات ،يعتبر
المصرف عوامل مثل عائدات الســـــــــــــندات والتصنيف اإلئتماني وقدرة
المقترض ﻋﻟﯽ زيادة التمويل.
ً
الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة المتدنية إئتمانيا ()POCI
يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة المتدنية
نظرا ألن األصل يكون ذو قيمة ائتمانية
إئتماني ًا ( )POCIبطريقة مختلفة ً
منخفضة عند اإلعتراف األولي .وبخصوص هذه الموجودات ،يستدرك
المصرف جميع التغيرات في الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى
الحياة منذ اإلعتراف األولي كمخصص خسارة ،وتستدرك أي تغييرات
في الربح أو الخسارة .يؤدي التغيير اإليجابي لمثل هذه األصول إلى
تحقيق مكاسب تدني القيمة.
التخلف عن السداد
ُيعتبر تعريف التخلف عن السداد أمر ًا في غاية األهمية عند تحديد
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة .يستخدم تعريف التخلف عن السداد
في قياس قيمة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة وفي تحديد ما إذا
كان مخصص الخسارة يستند إلى الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة
 ١٢شهر ًا أو لمدى الحياة ،ألن التخلف عن السداد هو أحد مكونات
نسبة احتمال التعثر ()Probability of Default؛ التي تؤثر على كل
من قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وتحديد الزيادة الكبيرة في
مخاطر اإلئتمان.

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

عرض مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في بيان الموضع

• إلتزامات القروض وعقود الضمان المالي :كمخصص؛ و

ا لما لي
يتم عرض مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في بيان الوضع
المالي كما يلي:
•للموجودات المالية المقاســـــة بالكلفة المطفأة :كإســـــــــــــــتقطاع من
القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛

•عندما تشتمل األداة المالية على مكون مســــحوب وغير مســــــــحوب،
وال يمكن للمصرف تحديد الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مكون
إلتزام القرض بشكل منفصل عن تلك على المكون المسحوب :فإن
المصرف يقدم مخصص خسارة مجمع لكال المكونينُ .يعرض المبلغ
المجمع كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للمكون المسحوب.
ُتعرض أي زيادة في مخصص الخسارة عن المبلغ اإلجمالي للمكون
المسحوب كمخصص.

•ألدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر )FVTOCI( :ال يتم إثبات مخصص خسارة في بيان الوضع المالي
حيث أن القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلــــــــــــــــــــة .ومع ذلك ،يتم
تضمين مخصص الخسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم في التغير
المتراكم في القيمة العادلة إلســـتثمارات في أوراق مالية؛

د .المطلوبات المالية وحقوق الملكية
تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو
كحقوق ملكية وفق ًا لمضمون الترتيب التعاقدي.
إن المطلوبات المالية هي إلتزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي
آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر وفق
شروط قد تكون غير مواتية للمصرف أو 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 الملكية الخاصة به ،أو عقد المشتقات
على حقوق الملكية الخاصة التي سيتم أو يمكن تسويتها بخالف
تبادل مبلغ محدد من النقد (أو أصل مالي آخر) لعدد محدد من أدوات
حقوق الملكية الخاصة بالمصرف.
أدوات حقوق الملكية
أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات
المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتهاُ .يعترف بأدوات حقوق الملكية
الصادرة عن المصرف وفق ًا للعوائد المســــــــــــــــــــــتلمة ،بعد خصم
تكاليف اإلصدار المباشرة.
أسهم الخزينة
ُيعترف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصرف وتخصم
مباشرة في حقوق المساهمين .ال يتم إثبات أي ربح  /خسارة في
الربح أو الخســـــــــــــارة عند شــــــراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق
الملكية الخاصة بالمصرف.
المطلوبات المالية

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ُتصنف المطلوبات المالية بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ من ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو الخسائر
عندما تكون المطلوبات المالية محتفظ بها للمتاجرة أو ( )٢تصنف
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســــــــــــــــــارة .يصنف اإللتزام المالي
كمحتفظ به للمتاجرة إذا كان:
•تم تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه على المدى القريب؛ أو
•عند اإلعتراف األولي ،يعد هذا جزء ًا من محفظة األدوات المــــــــــــالية
المحددة التي يديرها المصرف ولديه نمط فعلي حديث لجني األرباح
على المدى القصير؛ أو
• هو مشتق غير محدد وفعال كأداة تحوط.
يمكن تحديد اإللتزام المالي بخالف اإللتزام المالي المحتفظ به لغرض
المتاجرة أو اإلعتبار المحتمل الذي يمكن أن يدفعه مشتري كجزء من
دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ( )FVTPLعند
اإلعتراف األولي إذا:
•كان هذا التعيين يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس
أو اإلعتراف الذي قد ينشأ خالف ًا لذلك؛ أو
•كان اإللتزام المالي ُيشكل جزء ًا من مجموعة موجودات مالية أو
مطلوبات مالية أو كليهما ،والتي تدار ويقييم أدائها على أساس
القيمة العادلة ،وفق ًا إلســـــــــــــــــتراتيجية إدارة المخاطر أو اإلستثمار
الموثق للمصرف ،وكانت المعلومــات المتعلقة بتشـــــــــــــــكيل المصرف
مقدمة داخلي ًا على هذا األساس؛ أو
•إذا كان اإللتزام المالي يشكل جزء ًا من عقد يحتوي على مشتق
واحد أو أكثر من المشتقات ،ويسمح المعيار الدولي للتقارير المالية
( )9بعقد هجين بالكامل (المركب) ليتم تحديده بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة (.)FVTPL

ُتصنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر" أو "المطلوبات المالية األخرى".
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هـ .تقــــــــــــــــــــاص الموجودات والمطلوبــــــــــــــات المالية
تقاص الموجودات والمطلوبات المالية وتظهر في بيـــــــان الوضع المالـــــي

ينوي المصرف إما القيام بالتســـــــــــوية على أساس صافي القيمة وإما أن

بالقيمة الصافية فقط عندما يكون هناك حق قانوني لعمل ذلك أو عندما

يحقق الموجودات ويسدد المطلوبات بشكل متزامن.

و .القيمة العادلة
إن القيمـة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصول عليه من بيع األصل أو

حدد المعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS ١٣مستويات التسلسل الهرمي

دفعه لتحويل إلتزام بموجب عملية منظمة بين متشـــــــــــاركين في السوق

للقيمة العادلة:

في تاريخ القياس.
• المستوى١
يتم قياس القيمة العادلة ألصل وإلتزام معين إستناد ًا إلى خصائص األصل

األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األســـــــــــواق النشطة لألصول أو

أو اإللتزام والتي يقوم المتشاركين في السوق بأخذها في اإلعتبار عند

اإللتزامــــــــــــــــات المتطابقة التي يمكن للمنشـــــــأة الوصول إليها في

عملية تسعير األصل أو اإللتزام في تاريخ القياس.

تاريخ القياس؛
• المستوى ٢

يتم قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية باألخذ بعين اإلعتبار قدرة

المدخالت عدا األسعار المعلنة المتضمنة في المســــــــــتوى األول والتي

متشارك في الســـــــــــــوق على إنتاج منافع إقتصادية من خالل التوظيفـــــــات

تعتبر ملحوظة لألصل أو إلتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛

الفضلى لألصل أو من خالل بيعه لمتشارك آخر في السوق الذي قد يقوم
بتوظيفات فضلى لألصل.

• المستوى ٣
المدخالت غير الملحوظة لألصل أو اإللتزام.

يقوم المصرف بإعتماد أسعار السوق لتقييم أدواته المالية المتداولة

مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد
يتم إثبات المشتقات المالية
ً

في سوق مالي نشــــــــــــــــط .إذا لم يكن سوق األداة نشـــط ًا يقوم المصرف

الحقا إلى قيمتها العادلة في تاريخ كل بيان
المشتقات ويعاد قياسها
ً

بإعتمـاد تقنيات لقيــــــــــــــاس القيمة العادلة تأخذ في اإلعتبار اإلســـــــــــتعمال

وضع مالي .يتم إثبات األرباح  /الخسائر الناتجة في الربح أو الخسارة على

األقصى لمعلومات منظورة في السوق حيث ينطبق.

الفور ما لم تحدد المشتقة وتكون فعالة كأداة تحوط ،وفي هذه الحالة
يعتمد توقيت اإلعتراف في الربح أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط.

المشتقات المتضمنة
يتم التعامل مع المشــــــــــــتقات المتضمنة في األدوات المالية واألخرى أو

•ال تقاس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

العقود المتضمنة األخرى ذات المشـــــــــتقات المتضمنة كمشتقات منفصلة

•ليست من ضمن االصول ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

عندما ال تكون مخاطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق بمخاطر العقود

.٩

المضيفة:

ز .عقود الضمان المالي
عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من المصدر أن يسدد دفعات محددة
لتعويض حامله عن الخسارة التي تكبدها بسبب إخفاق المدين المحدد
في سداد المدفوعات عند إستحقاقها وفق ًا لشروط أداة الدين.

•بمبلغ مخصص الخســــــــــــارة المحدد وفق ًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ()٩؛ و
•المبلغ المعترف به مبدئياً ،مطروح ًا منه ،عندما يكون ذلك مناسباً ،مبلغ
الربح المتراكم المعترف به وفق ًا لســــــــــــــياسات تحصيل اإليرادات للمصرف،

مبدئيا
تقـــــــــــاس عقود الضمـــــــانات المالية الصادرة من كيان يعود للمصرف
ً

أيهما أكبر.

بالقيمة العادلة لها ،وفي حالة عدم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة والتي ال تنتج عن تحويل أصل مالي ،يتم قياسها الحقاً:

لم يحدد المصرف أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح
والخسائر (.)FVTPL

ح .محاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة التحــــــــــوط
ُيحدد المصرف بعض المشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر

األجنبي على إلتزامـــــــــــــــات المصرف كتحوطات للتدفق النقدي .ال يطبق

العمالت األجنبية ومخاطر سعر الفائدة في تحوطات القيمة العادلة أو

المصرف محاسبة التحوط للقيمة العادلة على تحوطات محفظة مخاطر

تحوطات التدفقات النقدية أو تحوطات صافي اإلستثمارات في العمليات

سعر الفائدة .باإلضافة لذلك ،ال يستخدم المصرف اإلعفاء لمواصلة قواعد

األجنبية حسب اإلقتضاء .كما يتم المحاســــــبة عن تحوطات مخاطر الصرف

محاسبة التحوط بإستخدام معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)٣٩أي أن

٤٤

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

المصرف يطبق قواعد محاسبة التحوط لمعيار التقارير المالية الدولي

في بعض عالقات التحوط  ،يحدد المصرف القيمة الحقيقية للخيارات فقط.

رقم (.)٩

وفي هذه الحالة ،يؤجل تغيير القيمة العادلة لمكون القيمة الزمنية
لعقد الخيار في الدخل الشامل اآلخر ،على مدى فترة التحوط ،إلى الحد

عند بداية عالقة التحوط ،يوثق المصرف العالقة بين أداة التحوط والبند

الذي يتعلق به بالبند المتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق الملكية إلى

المتحوط له ،باإلضافة إلى أهداف إدارة المخاطر وإستراتيجيتها للقيام

الربح أو الخسارة عندما ال يؤدي البند المتحوط له إلى اإلعتراف بالبنود غير

بمعامالت تحوط متنوعة .عالوة على ذلك ،عند بداية التحوط وعلى أساس

المالية .ال تتضمن سياسة المصرف إلدارة المخاطر تحوطات البنود التي

مستمر ،يوثق المصرف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة في تقاص التغيرات

تؤدي إلى اإلعتراف بالبنود غير المالية ،وذلك ألن مخاطر المصرف تتعلق

في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحــــوط له التي يمكن

بالمواد المالية فقط.

أن تعزى للخطر المتحوط له ،والتي تلبي عندها جميع عالقات التحوط
متطلبات فعالية التحوط التالية:

إن البنود المتحوط لها والتي يحددها المصرف هي بنود تحوط ذات
صلة بالفترة الزمنية ،مما يعني أنه ُتطفأ القيمة الزمنية األصلية للخيار

• تواجد عالقة إقتصادية بين البند المتحوط له وبين أداة التحوط؛ و

المتعلق بالبند المتحوط له من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على

•ﻻ يهيمن أﺛر مخاطر اإلئتمان على تغيرات القيمة التي تنتج عن هذه

أساس منطقي (على سبيل المثال ،وفق ًا لطريقة القسط الثابت) على

العالقة اإلقتصادية؛ و

مدى فترة عالقة التحوط.

•نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المتحوط
له والتي يقوم المصرف بالتحوط له فعلي ًا وكمية أداة التحوط التي

ﻓﻲ بعض ﻋﻼﻗﺎت التحوط ،يستبعد المصرف من التحديد العنصر اﻵﺟل

يستخدمها المصرف بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند المتحوط له.

ﻟﻟﻌﻘود اﻵﺟﻟﺔ أو الفرق على أساس العمالت ﻷدوات اﻟﺗﺣوط عبر العمالت.
في هذه الحالةُ ،تطبق معاملة مماثلة للحالة المطبقة على القيمة

يقوم المصرف بإعادة توازن عالقة التحوط من أجل اإلمتثــــــــــــــال لمتطلبات

الزمنية للخيارات .وتعتبر معالجة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر

نسبة التحوط عند الضرورة .في مثل هذه الحاالت ،قد يتم تطبيق اإليقاف

على أساس العملة أمر ًا إختياري ًا ويطبق الخيار على أساس كل تحوط

على جزء فقط من عالقة التحوط .على ســــــــــــــبيل المثال ،قد ُتعدل نسبة

على حدى ،بخالف معالجــــــة القيمة الزمنية للخيارات التي تعتبر إلزامية.

التحوط بطريقة تجعل جزء من بند التحوط ال يعد جزء ًا من عالقة التحوط،

وبخصوص عالقات التحوط والمشتقات اآلجلة أو العمالت األجنبية مثل

وبالتالي ال يتم إيقاف محاسبة التحوط إال لحجم بند التحوط الذي لم يعد

مقايضات أسعار الفائدة عبر العمالت ،عندما ُيستبعد العنصر اآلجل أو

جزء ًا من عالقة التحوط.

الفرق على أساس العملة من التصنيف ،فإن المصرف يعترف عموم ًا
بالعنصر المستبعد في الدخل الشامل اآلخر.

إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة
بنسبة التحوط ولكن ما زال هدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط هذه هو
ذات الشيء ،فإن المصرف يعدل نسبة التحوط لعالقة التحوط (مثل إعادة
توازن التحوط) بحيث تجتمع معايير التأهيل مرة أخرى.

التحوطات بالقيمة العادلة
ُيعترف بتغير القيمة العادلة ألدوات التحوط المؤهلة في األرباح أو
الخسائر فيما عدا عندما تحوط أداة التحوط أداة حقوق الملكية المحددة

عندما ُيعترف بمكاسب  /خسائر التحوط في األرباح أو الخسائر  ،فإنه ُيعترف
بها في نفس البند مثل البند المتحوط له.

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــــــامل اآلخر ،وفي هذه الحالة ُ ،يعترف
به في الدخل الشــــــــــــــــامل اآلخر .ﻟﻢ يحدد اﻟﻤصرف ﻋﻼﻗــــــﺎت ﺗﺤﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ

ال يتوقف المصرف عن محاسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط (أو

اﻟﻌﺎدﻟﺔ عندما ﺗحوط أداة اﻟﺘﺤﻮط أداة حقوق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤحددة بالقيمة

جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن ،إن وجدت).

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (.)FVTOCI

يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو
ممارستها ،ويحتسب االستبعاد لألثر المستقبلي .كما ﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ

ُﺗﻌدل القيمة الدفترية للبند المتحوط له الذي لم يتم قياسه بالقيمة

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﺤﻮط لها واﻟﺘﻲ ُتستخدم

اﻟﻌﺎدﻟﺔ بالتغيير في اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ الذي يمكن أن يعزى إﻟﯽ اﻟﻣﺧﺎطر

بشأنها ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة الفعلية (أي أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ

المتحوط لها واجراء قيد ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وبخصوص أدوات

اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) اﻟﻨﺎﺗج ﻋﻦ

الدين التي ُتقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (،)FVTOCI

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺪء ًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ال يتجاوز تاريخ

ال ُتعدل القيمة الدفترية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة  ،ولكن ُيدرج
جزء الربح أو الخسارة من القيمة العادلة على البند المتحوط له المرتبط

التوقف عن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.

بالخطر المتحوط له في الربح أو الخسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر.
عندما يكون البند المتحوط له أداة حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ( ، )FVTOCIتبقى أرباح  /خسائر التحوط في
الدخل الشامل اآلخر لمطابقة أداة التحوط.

٤٥
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تحوطات التدفق النقدي
ُيستدرك الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات

يعاد تصنيف المبالغ المعترف بها سابق ًا في الدخل الشامل اآلخر وتراكم

التحوط األخرى المؤهلة والتي تحدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات النقدية

في حقوق المساهمين في بيان الربح أو الخسارة في الفترات التي يؤثر

في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية ،وهو مكون منفصل في الدخل

فيها بند التحوط على الربح أو الخسارة ،في نفس سطر البند المتحوط له

محصورا بالتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط
الشامل اآلخر،
ً

المستدرك .إذا لم يعد المصرف يتوقع حدوث المعاملة ،فإنه يعاد تصنيف

مطروحا منه أي مبالغ أعيد تدويرها إلى الربح أو
له من بداية التحوط
ً

هذا المبلغ فور ًا إﻟﯽ الربح أو الخسارة.

الخسارة.
يتوقف المصرف عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو
جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن ،إن وجدت).
ويشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو
إنهاؤها أو ممارستها ،أو عندما ال يعتبر حدوث معاملة تحوط محددة أمر ًا
ويحتسب التوقف بأثر مســـــــــــــتقبلي .تبقى أي أرباح /
ً
محتمل بدرجة كبيرةُ ،
خسائر معترف بها في الدخل الشامل اآلخر ومراكمة في حقوق الملكية
في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويعترف بها عند تسجيل المعاملة
المتوقعة في النهاية في الربح أو الخسارة .عندما يصبح حدوث معاملة
كانت متوقعة غير متوقع ،فإنه يعاد تصنيف األرباح  /الخسائر المتراكمة
في حقوق المساهمين ويعترف بها مباشرة في الربح أو الخسارة.

تحوطات صافي اإلستثمارات في العمليات األجنبية
ُتعالج تحوطات صافي اإلستثمارات في العمليات األجنبية محاسبي ًا على
نحو مشــــــــــــــابه لتحوطات التدفقـــــــــات النقدية .ويعترف ﺑﺄي أرﺑاح  /ﺧﺳﺎئر
ﻋﻟﯽ أداة التحوط المتعلقة بالجزء اﻟﻔﻌﺎل للتحوط في الدخل الشامل اآلخر
وتراكم في احتياطي تحويل العمالت األجنبية.
ُيعاد تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن أداة التحوط المتعلقة بالجزء
الفعال للتحوط المتراكم في احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى
أألرباح أو الخسائر بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف العمالت األجنبية
العائدة للعملية األجنبية كما هو موضح أعاله.

ط .ممتــــــلكــــــــــــــــــــــــــــــــــات ومعــــدات
تظهر الممتلكــــــــــات والمعدات ،على أســـــــــاس الكلفة التاريخية ،بعد تنـزيل
اإلستهالكات المتراكمة وخسارة تدني القيمة ،إن وجدت.
يتم إحتســـاب إســـــــتهالك األصول الثابتة المادية إلطفاء تكلفة الموجودات،
بإســــــــــــــــــــتثناء األراضي والدفعات على حساب نفقـات رأسمالية،
بإستعمال طريقة القسط الثابت على مدى مدة الخدمة المقدرة لألصول
المعنية كما يلي:
سنوات
عقارات وأبنية
أثاث ومفروشات
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معدات مكتبية

12.5

أجهزة كمبيوتر

5

آليات نقل

4

تحسينات األبنية

16.5

إن األرباح والخسائر الناتجة عن إستبعاد أو تقاعد أي من األصول الثابتة يتم
تحديدها بالفرق بين عائدات البيع والقيمة الدفترية للموجودات ويتم
تسجيلها ضمن األرباح أو الخسائر.
٤٦

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

ي .موجودات غير مادية
يتم إطفاء الموجودات غير المادية المتمثلة ببرامج معلوماتية على

تزيد من الفوائد اإلقتصادية المستقبلية لتلك الموجودات بالتحديد .ويتم

مدى فترة  ٥سنوات وهي تخضع إلختبار التدني في قيمتها .إن النفقات

قيد كل النفقات األخرى كأعباء عند تكبدها.

التي يتم تكبدها الحق ًا على موجودات البرامج يتم رسملتها فقط إذا كانت

ك .أصول مأخوذة إستيفاء لدين
لقد جرى تملك عقارات تنفيذ ًا لضمانات على قـروض وتسليفات .تظهر هذه

األصول خالل مهلة سنتين من تاريخ التملك .وفي حال التخلف عن التصفية

األصول بالكلفة ناقص أي خسائر تدني متراكمة .إن تملك مثل هذه األصول

فإن األنظمة المصرفية المحليــــــــــــــــة توجب تخصيص إحتياطي خاص للتصفية

منظم من قبل السلطات المصرفية المحلية التي توجب تصفية هذه
هو
ّ

يؤخذ من األرباح السنوية الصافية ويظهر ضمن بنود حقوق المساهمين.

ل .التدني في قيمة أصول مادية وغير مادية
في نهاية كل فترة تقرير ،يقوم المصرف بمراجعة القيم الدفترية ألصوله

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية بإستعمال

المادية وغير المادية لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر بأن تلك األصول

نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية

قد أصابها خسارة تدني في قيمتها .إن وجد هكذا مؤشـــــــــــــــــــر ،يتم تقدير

للنقد والمخــــــــــاطر المالزمة لألصل الذي لم يتم بشـــــــــــــأنه تعديل تقديرات

القيمة اإلستردادية لألصل لتحديد مدى خسارة تدني القيمة (إن وجدت).

التدفقات النقدية المستقبلية.

القيمة اإلستردادية هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة ناقص كلفة
البيع والقيمة اإلستعمالية .عند تحديد القيمة اإلستعمالية ،يتم حسم

م .مؤونة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
إن مؤونة تعويضات نهاية خدمة الموظفين تبنى على أساس الموجبات

بالمعدل الشـــــــــــــــــــهري ألجور آخر  ١٢شهر ناقص اإلشتراكات المدفوعة

التي تنشــــــــــــأ فيما لو جرى إنهاء خدمات جميع الموظفين رضائي ًا بتاريخ

للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي اللبناني والفوائد المستحقة من

التقرير .يتم إحتســــــــــــــــــــاب هذه المؤونة وفق ًا لمتطلبـــــات قوانين الضمان

الصندوق على هذه اإلشتراكات.

اإلجتماعي والعمل اللبنانية باإلســــــــــــتناد إلى عدد سنوات الخدمة مضروب ًا

ن .المؤونات
يتم قيد المؤونات إذا ،نتيجة حدث سابق ،ترتب على المصرف موجب

يتوجب إجراء تدفق منافع إقتصادية إلى الخارج لتسديد الموجب.

قانوني أو إستنتاجي يمكن تقديره بشكل موثوق ،وإنه من المحتمل أن

س .صافي إيرادات الفوائد
يتم إثبات إيرادات وأعباء الفوائد لجميع األدوات المالية بإستثناء تلك

يتضمن إحتساب سعر الفائدة الفعلية جميع الرسوم والنقاط المدفوعة

المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو تلك المقاسة أو المحددة

أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تكون إضافية وتنسب مباشرة إلى

بالقيمة العادلة من خالل األرباح الصافية في "صافي إيرادات الفوائد" كـ

ترتيبات اإلقراض المحددة ،وتكاليف المعاملة ،وجميع األقساط األخرى أو

"إيرادات فوائد" و "أعباء فوائد " في حساب األرباح أو الخسائر بإستخدام

الخصومات األخرى .وفيما يتعلق بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة

طريقة الفائدة الفعالة .كما ُتدرج الفوائد على األدوات المالية المقاسة

العادلة من خالل األرباح أو الخسائرُ ،تثبت تكاليف المعامالت في الربح أو

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسارة ( )FVTPLضمن حركة القيمة

الخسارة عند اإلعتراف األولي.

العادلة خالل الفترة ،انظر "صافي أرباح على محافظة األدوات المالية
للمتاجره بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر".

ُتحتسب إيرادات الفوائد  /أعباء الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة
الفعال على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية غير المتدنية

معدل الفائدة الفعلية ( )EIRهو السعر الذي ُيخفض بالضبط التدفقات

إئتماني ًا (أي على أساس الكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التسوية ألي

النقدية المستقبلية المقدرة لألداة المالية خالل العمر المتوقع لألداة

مخصص خسارة إئتمانية متوقعة) أو إلى الكلفة المطفأة للمطلوبات

المــــــــــالية أو ،عند اإلقتضــــاء ،لفــــترة أقصر ،إلى صافي القيمة الدفتريـــــــــــة

المالية.

للموجودات أو المطلوبات المالية .كما تقدر التدفقات النقدية المستقبلية
بمراعاة جميع الشروط التعاقدية لألداة.
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ع .صافي إيرادات الرسوم والعموالت
تتضمن إيرادات الرسوم والعموالت واألعباء رسوم ًا غير الرسوم التي

اإلستخدام المتعلقة بإلتزامات القروض عندما يكون من غير المحتمل أن

تشكل جزء ًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال (أنظر أعاله) .كما تتضمن

يؤدي ذلك إلى ترتيب محدد لإلقراض ورسوم التمويل المشترك للقروض.

الرسوم المدرجة في هذا الجزء من بيان الربح أو الخسارة للمصرف،

ُتحتسب أعباء الرسوم والعموالت فيما يتعلق بالخدمات عند إستالم

ضمن أمور أخرى ،الرسوم المفروضة على خدمة القرض ،ورسوم عدم

الخدمات.

ف .صافي أرباح على محفظة األوراق المالية للمتاجره بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
يشمل صافي الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح

الخسارة جميع األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة

أو الخسائر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻳﺮادات وأعباء اﻟﻔﻮاﺋﺪ وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ.

ص .توزيعات األرباح
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق استالم المدفوعات.

ق .ضريبة الدخل
تمثل أعباء ضريبة الدخل مجموع الضريبة المتوجب دفعها حالي ًا والضريبة

يتم قيد الضريبة المؤجلة المتوجبة على الفروقات بين القيم الدفترية

المؤجلة الدفع (حيث ينطبق) .تقيد ضريبة الدخل في بيان الدخل إال إذا

للموجودات والمطلوبات في بيان الوضع المالي وأسســـــــــــــــــها الضريبية

كانت تتعلق ببنود مقيـدة مباشرة ضمن الدخل الشــــــــــــامل اآلخر ،وفي تلك

المقابلة المســــــــتعملة في إحتســـــــــــــــاب األرباح الخاضعة للضريبة ،وتتم

الحالة تقيد الضريبة أيض ًا ضمن الدخل الشامل اآلخر.

المحاسبة بشأنها بإســــــــتعمال طريقة المطلوبات في بيان الوضع المالي.
الضريبة المؤجلـــــــــة ضمن المطلوبات تقيد عمومــــــــ ًا عن جميع الفروقات

الضريبة الحــــــــــــــــــالية هي الضريبة المتوقع دفعها على األرباح الخاضعة

المؤقتة الخاضعة للضريبة ،والضريبة المؤجلــــــــــــــــة ضمن الموجودات تقيد

للضريبة للسنة وذلك بإســــتعمال النســـــــب القانونية الســـــــــارية بتاريخ بيان

عموم ًا عن جميع الفروقات المؤقتة القابلة للتنـزيل ضمن حدود أنه من

الوضع المالي .تختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المذكورة في

المحتمل أن أرباح خاضعة للضريبة ستتوفر في المستقبل بحيث يمكن

بيان الدخل بسبب البنود الغير خاضعة للضريبة أو الغير قابلة للتنزيل.

اإلستفادة مقابلها من الفروقات المؤقتة القابلة للتنـزيل.

ر .النقد وما يوازي النقد
يتضمن النقد وما يوازي النقد أرصدة ذات إستحقاقات تعاقدية أساسية
تقل عن ثالثة أشهر وتضم :الصندوق ،ودائع لدى مصرف لبنان ،ودائع لدى

٤٨

المصارف والمؤسسات المالية وودائع لدى المصرف األم ومصارف مقربة.

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

 .٤المقررات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية لعدم اليقين في التقدير
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف ،المذكورة في اإليضاح ،٣
يتوجب على اإلدارة أن تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وإفتراضات بشأن
القيم الدفترية لموجودات ومطلوبات ال تتوضح بسهولة من مصادر
أخرى .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.

المقررات المحاســــــــــــــبية الهامة عند تطبيق الســــــياســـــات المحاســـــــبية
مبدأ اإلستمرارية

على الرغم من حاالت عدم اليقين الناتجة عن األحداث والظروف
المفصح عنها في اإليضاح  ،١فقد تم إعداد على هذه البيانات على
أساس مبدأ اإلستمرارية .بنظر مجلس اإلدارة والقيمين على الحوكمة

أنهم يراقبون الوضع المالي ويتخذون جميع اإلجراءات الممكنة في
ظل هذه الظروف لضمان إستمرارية المصرف.

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

يتطلب من إدارة المصرف إستخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير
مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها وتقدير مخاطر الزيادة
الهامة في مخاطر اإلئتمان للموجودات المالية بعد اإلعتراف األولي

بها ومعلومات القياس المستقبلية لخســـــــــــــــــائر اإلئتمان المتوقعة.
إن أهم السياسات والتقديرات المستخدمة من قبل إدرة المصرف
مفصلة ضمن اإليضاح رقم (.)٣١

تقييم نموذج األعمال

يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية ﻋﻟﯽ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎر مدفوعات
المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم وإختبار نموذج
األعمال .يحدد المصرف نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية
إدارة مجموعات الموجودات المالية مع ًا لتحقيق هدف أعمال معين.
ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما
في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقيـــــــــــــــــــاس أدائها ،والمخاطر
التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتهــــــــــــــــا .يراقب المصـــــرف
الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من

خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم إستبعادها قبل إستحقاقها لفهم
سبب إستبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف من األعمال
المحتفظ بها .وتعتبر المراقبة جزء ًا من التقييم المتواصل للمصرف حول
ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم بموجبه اإلحتفاظ بالموجودات
المالية المتبقية مناسباً ،وإذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك
تغيير في نموذج األعمال وبالتالي يتم إدخال تغيير ًا مستقبلي ًا لتصنيف
تلك الموجودات.

زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان

يتم قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة
االئتمانية المتوقعة لمدة ( )١٢شهر ًا لموجودات المرحلة األولى ،أو
الخسارة اإلئتمانية على مدى العمر الزمني للموجودات من المرحلة
الثانية أو المرحلة الثالثة .ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية في حال
زيادة مخاطر اإلائتمان بشكل كبير منذ اإلعتراف األولي .ال يحدد المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ( )٩ما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر

اإلئتمان .وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان ألي من الموجودات
قد إرتفعت بشـــــــــــــكل كبير ،يأخذ المصرف في اإلعتبـــــــــــــــار المعلومات
الكمية والنوعيـــة المســـــــــــــتقبلية المعقولة والمدعومة .إن التقديرات
والمستخدمة من قبل إدارة المصرف المتعلقة بالتغير المهم في
مخاطر اإلئتمان والتي تؤدي إلى تغير التصنيف ضمن المراحل الثالث (١
و ٢و  )٣موضحة بشكل مفصل ضمن اإليضاح رقم (.)٣١

إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر إئتمانية مماثلة

عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي،
يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة
(مثل نوع األداة ،درجة مخاطر اإلئتمان ،نوع الضمانات ،تاريخ اإلعتراف
األولي ،الفترة المتبقية لتاريخ اإلستحقاق ،الصناعة ،الموقع الجغرافي
للمقترض ،الخ) .يراقب المصرف مدى مالءمة خصائص مخاطر اإلئتمان
بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة .إن هذا األمر مطلوب

لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر اإلئتمان ،تكون هناك إعادة
تقسيم للموجودات بشكل مناسب .وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ
جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة حالية تعكس بشكل أفضل
خصائص مخاطر اإلئتمان المماثلة لتلك المجموعة من الموجودات.

٤٩
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إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ

يعد إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ أكثر شيوع ًا عندما
حدوث زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة
الكبيرة) وبالتالي تنتقل األصول من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة التي
شهرا إلى آخر ،أو العكس ،ولكنها قد تحدث أيض ًا
تتراوح مدتها بين ()١٢
ً

ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس من الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة لمدة ( )١٢شـــــــــــــــــــــهر ًا أو مدى الحياة ولكن مقدار
تغييرات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة نظر ًا إلختالف مخاطر اإلئتمان من
المحافظ.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

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:
تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات النظرة المستقبلية لكل نوع

الخسارة في حال التعثر

من أنواع المنتجات  /السوق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات الصلة
بكل سيناريو

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.

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
التدفقــــــــــــــــات النقديـــــة من الضمـــــانـــــــــات اإلضــــــــــــافيـــة والتعديــــــــــالت
اإلئتمانية المتكاملة.
قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم

نسبة إحتمال التعثر

رئيسيا في قياس الخسارة اإلئتمانية
مدخل
تشكل نسبة إحتمال التعثر
ً
ً
المتوقعة .وتعتبر نســــــــــــــــــبة إحتمال التعثر تقدير ًا إلحتمالية التعثر عن
السداد على مدى فتره زمنية معينة ،والتي تشــــمل إحتساب البيانات
التاريخية واإلفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.

عند تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية
يستخدم المصرف ،بيانات السوق المتاحة القابلة للمالحظة .وفي حال
عدم وجود مدخالت المستوى ( ،)١يجري المصرف التقييمات باإلستعانة
بنماذج تقييم مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية.

ه .الصنــــــدوق وودائع لدى مؤســــســـــــــــات اإلصــــــدار
ه
 ٣١كانون األول
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

970,390

1,962,990

حسابات جارية لدى مصرف لبنان ( من ضمنها اإلحتياطي النقدي اإللزامي )

135,650,739

27,306,490

توظيفات ألجل لدى مصرف لبنان

388,437,000

338,281,260

فوائد سارية غير مستحقة القبض

6,870,402

3,816,187

531,928,531

371,366,927

الصندوق

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

٥٠

)(8,287,453

)(1,545,572

523,641,078

369,821,355
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تحمل التوظيفات ألجل لدى مصرف لبنان اإلستحقاقات التالية:
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
ما يوازي ليرة لبنانية

معدل نسبة الفائدة

ما يوازي عمالت أجنبية

معدل نسبة الفائدة

اإلستحقاق

ألف ل.ل.

%

ألف ل.ل.

%

الفصل األول لعام ٢٠٢٠

_

_

172,608,750

1.63

عام 2021

_

_

7,537,500

2.80

عام 202٢

_

_

8,291,250

10.44

عام 202٤

_

_

10,778,625

9.88

عام 202٥

_

_

7,537,500

6.04

عام 202٧

_

_

56,757,375

6.69

عام 202٨

1,855,000

11.51

_

_

عام 202٩

_

_

45,225,000

6.83

عام 20٤٧

69,717,000

10.57

_

_

عام 20٤٨

8,129,000

10.39

_

_

308,736,000

79,701,000

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
ما يوازي ليرة لبنانية

معدل نسبة الفائدة

ما يوازي عمالت أجنبية

معدل نسبة الفائدة

اإلستحقاق

ألف ل.ل.

%

ألف ل.ل.

%

الفصل األول لعام ٢٠١٩

_

_

167,678,010

2.15

عام 2021

_

_

7,537,500

3.52

عام 202٢

_

_

753,750

5.50

عام 202٤

_

_

3,241,125

6.00

عام 202٥

_

_

7,537,500

6.04

دعام 202٧

_

_

56,757,375

6.69

عام 202٨

1,855,000

11.51

_

_

عام 202٩

_

_

15,075,000

7.50

عام 20٤٧

69,717,000

10.57

_

_

عام 20٤٨

8,129,000

10.39

_

_

79,701,000

تتضمن الحسابات الجارية لدى مصرف لبنان إحتياطي نقدي إلزامي
بالليرة اللبنانية بقيمة  ١٢.٢٥مليار ل.ل ١٥.٦٤( .مليار ل.ل .بنهاية عام
 .)٢٠١٨إن هذا اإلحتياطي هو غير منتج لفائدة ومحتسب على أساس
 %٢٥و %١٥من المتوسط األسبوعي لمجموع ودائع الزبائن تحت الطلب
وألجل على التوالي بالليرة اللبنانية عمومـــــــــ ًا وذلك وفقــــــــــــــ ًا لألنظمة
المصرفية المحليـة .إن الودائع اإللزامية لدى مصرف لبنان غير متوفرة
لإلستعمال في العمليات اليومية العادية للمصرف.

258,580,260

تتضمن التوظيفات ألجل لدى مصرف لبنان ما يوازي  ١٧١مليار ل.ل.
وفقا
( ١٦٨مليار ل.ل .بنهاية عام  )٢٠١٨بالعمالت األجنبية مودعة
ً
لألنظمة المصرفية المحلية التي توجب على المصارف اإلحتفاظ بودائع
بالعمالت األجنبية منتجة لفوائد تساوي  %١٥من اإللتزامات بالعمالت
األجنبية ،التي تتضمن جميع أنواع الودائع والحسابات الدائنة ،وسندات
الدين وشهادات اإليداع والقروض المأخوذة من القطاع المالي التي
لم يبق على تاريخ إستحقاق كل منها سوى سنة أو أقل.
٥١
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 .٦ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

حسابات تحت الطلب

61,158,167

12,078,936

توظيفات ألجل

471,951,033

505,335,711

_

87,093,096

4,868,106

4,640,184

537,977,306

609,147,927

)(10,987,032

)(8,539,207

526,990,274

600,608,720

قروض بموجب إتفاقيات إعادة شراء عكسي
فوائد سارية غير مستحقة القبض

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

تتوزع الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية بين مقيم وغير مقيم كما يلي:

مقيم

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

531,535,195

600,314,284

6,442,111

8,833,643

537,977,306

609,147,927

غير مقيم

تمثـل التوظيفــات ألجــل ،إســـــــــــــتحقاقات قصـــيرة األجـــل ،وقد بلغـــت نســـبة

تمثل القروض بموجب إتفاقيات إعادة شـــــــــراء عكسي ،إستحقاقات قصيرة

الفائــدة الوســـــــــــــطية علــى األرصــدة الموقوفـــة  % ٤.٨٠بنهاية عام ٢٠١٩

األجل ،وقد بلغت نســـــبة الفائدة الوسيطة على األرصدة الموقوفة %٣.١٠

( %٦.٤٧بنهاية عام .)٢٠١٨

بنهاية عام .٢٠١٨

يبين الجدول أدناه شرائح الودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية:
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
المجموع العام

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

عدد العمالء

ألف ل.ل.

المجموع العام

عدد العمالء

ألف ل.ل.

أقل من  ٥مليار ل.ل.

7,902,444

7

4,405,226

6

بين  ٥مليار ل.ل .و  ١٥مليار ل.ل.

13,841,421

2

33,471,028

3

بين  ٣٠مليار ل.ل .و  ٥٠مليار ل.ل.

80,838,217

2

76,578,970

2

بين  ٥٠مليار ل.ل .و  ١٠٠مليار ل.ل.

138,978,933

2

116,955,172

2

ما يزيد عن  ٢٠٠مليار ل.ل.

296,416,291

1

377,737,531

1

537,977,306

14

609,147,927

14

راجع إيضاح  ٣٠بالنسبة لألرصدة مع الجهات المقربة.
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 .٧ودائع لدى المصرف األم والمصـــــارف الشــــقيقة والتــابعـة
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
حسابات تحت الطلب

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

3,626,774

3,480,041

_

1,464,584

توظيفات ألجل – مصارف شقيقة

26,833,500

15,075,000

فوائد ساريه غير مستحقة القبض

2,046

879

30,462,320

20,020,504

مصارف شقيقة
المصرف األم

)(47,195

)(15,625

30,415,125

20,004,879

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 .٨قروض وتســــــــــليفات للزبـــــائن
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
القيمة الدفترية

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

صافي القيمة الدفترية

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

قروض تجزئة

664,410

)(158,425

505,985

قروض سكنية

1,286,600

_

1,286,600

1,951,010

)(158,425

1,792,585

قروض مصنفة عاملة (مرحلة  ١و)٢

قروض مصنفة عاملة – شركات (مرحلة  ١و)٢
مؤسسات صغيرة ومتوسطة

2,694,421

)(892,305

1,802,116

2,694,421

)(892,305

1,802,116

28,934,393

)(17,007,418

11,926,975

28,934,393

)(17,007,418

11,926,975

33,579,824

)(18,058,148

15,521,676

القيمة الدفترية

مؤونة تدني القيمة

صافي القيمة الدفترية

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

قروض تجزئة

850,782

قروض سكنية

1,479,690

)(125,706
_

725,076
1,479,690

2,330,472

)(125,706

2,204,766

8,064,012

)(833,278

7,230,734

8,064,012

)(833,278

7,230,734

28,513,579

)(17,007,418

11,506,161

قروض غير عاملة (مرحلة )٣
قروض مشكوك بتحصيلها ورديئة

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

قروض مصنفة عاملة (مرحلة  ١و)٢

قروض مصنفة عاملة – شركات (مرحلة  ١و)٢
مؤسسات صغيرة ومتوسطة

قروض غير عاملة (مرحلة )٣
قروض مشكوك بتحصيلها ورديئة

28,513,579

)(17,007,418

11,506,161

38,908,063

)(17,966,402

20,941,661

تتضمن محفظة التسليفات كما في  ٣١كانون األول  ٢٠١٩قروض مصنفة

مباشرة بقيمة  ١٠٢مليون ل.ل ٢.٨( .مليار ل.ل .كما في  ٣١كانون األول

ل.ل( .أي  %٥من محفظة القروض العاملة) ( ٤.٩مليار ل.ل .أي  %٤٧من

العميل عن تدفقات نقدية عائدة لمشاريع ولمؤسسات من القطاع العام.

عاملة إلحدى المجموعات اإلقتصادية بما مجموعه حوالي  ٢٤٥مليون

 )٢٠١٨مغطاة بتأمينات عقارية وسندات خزينة لغاية  ٩.١مليار ل.ل .وبتنازل

محفظة القروض العاملة كما في  ٣١كانون األول  )٢٠١٨وتسليفات غير

٥٣
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 .٩إســـــــتثمــــارات في أوراق مالية
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بالكلفة المطفأة

المجموع

بالليرة
اللبنانية

ما يوازي
عمالت أجنبية

مؤونة
الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة

المجموع

مؤونة
ما يوازي
بالليرة
اللبنانية عمالت أجنبية الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة

المجموع

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.

170,000

75,375

245,375

_

_

_

_

_

_

_

_

أسهم وحصص مدرجة

_

71,649

71,649

_

_

_

_

_

97,137,562

_

97,137,562

صندوق إستثماري

_

11,887,016

11,887,016

_

_

_

_

_

_

_

_

سندات الخزينة اللبنانية

_

_

_

35,316,795

_

)(173,228

35,143,567

_

_

_

_

سندات دين الدولة اللبنانية

_

_

_

_

81,992,285 (58,167,429) 140,159,714

_

_

_

_

شهادات إيداع صادرة عن مصرف
لبنان

_

_

_

54,552,763

28,190,250

)(253,748

82,489,265

_

_

_

_

شهادات إيداع صادره عن مصرف
مقيم

_

_

_

_

_

_

_

_

7,710,936

)(286,498

7,424,438

سندات دين – مصرف محلي

_

_

_

_

22,612,500

)(440,552

22,171,948

_

_

_

_

ما يوازي
بالليرة
اللبنانية عمالت أجنبية

أسهم وحصص غير مدرجة

221,797,065 (59,034,957) 190,962,464 89,869,558 12,204,040 12,034,040 170,000

_

فوائد سارية غير مستحقة القبض

_

_

2,225,549

461,707

_

2,687,256

224,484,321 (59,034,957) 191,424,171 92,095,107 12,204,040 12,034,040 170,000

_

104,562,000 (286,498) 104,848,498

_

_

_

179,660

179,660

104,741,660 (286,498) 105,028,158

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بالكلفة المطفأة

مؤونة
الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

_

_

_

_

110,282,962
_

المجموع

بالليرة
اللبنانية

ما يوازي
عمالت أجنبية

مؤونة
الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

170,000

75,375

245,375

_

_

_

_

_

أسهم وحصص مدرجة

_

70,565

70,565

_

_

_

_

_

110,282,962

صندوق إستثماري

_

13,936,923

13,936,923

_

_

_

_

_

_

_

سندات الخزينة اللبنانية

_

_

_

45,322,759

_

)(193,013

45,129,746

_

_

_

_

سندات دين الدولة اللبنانية

_

_

_

_

187,344,260

)185,975,766 (1,368,494

_

_

_

_

شهادات إيداع صادرة عن
مصرف لبنان

_

_

_

54,574,047

28,190,250

)(253,913

82,510,384

_

_

_

_

شهادات إيداع صادره عن
مصرف مقيم

_

_

_

_

_

_

_

_

14,387,238

)(216,738

14,170,500

سندات دين – مصرف محلي

_

_

_

_

22,612,500

)(321,589

22,290,911

_

_

_

_

ما يوازي
بالليرة
اللبنانية عمالت أجنبية

أسهم وحصص غير مدرجة

170,000

فوائد سارية غير مستحقة
القبض

_
170,000

٥٤

14,252,863 14,082,863
_

_

335,906,807 (2,137,009) 238,147,010 99,896,806
2,373,871

2,761,163

_

5,135,034

341,041,841 (2,137,009) 240,908,173 102,270,677 14,252,863 14,082,863

ما يوازي
بالليرة
اللبنانية عمالت أجنبية

_

124,453,462 (216,738) 124,670,200

_

_

_

179,661

179,661

124,633,123 (216,738) 124,849,861

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

إن حركة اإلستثمارات في أوراق مالية خالل عامي  ٢٠١٩و ٢٠١٨كانت كما يلي:
٢٠١٩
أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر

أوراق مالية بالكلفة
المطفأة

أوراق مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الرصيد في  ١كانون الثاني

14,252,863

338,043,816

124,670,200

_

)(55,978,751

_

)(2,048,448

_

)(19,821,929

_

)(1,233,043

_

تأثير تقلبات أسعار القطع

)(375

_

227

الرصيد في  ٣١كانون األول

12,204,040

280,832,022

104,848,498

إستحقاقات
خسارة غير محقق من التغير في القيمة العادلة (إيضاح )٢٥
تأثير إطفاء حسومات  /عالوات

٢٠١٨
أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر

أوراق مالية بالكلفة
المطفأة

أوراق مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

14,810,611

420,223,153

114,654,712

_

_

22,745,374

إستحقاقات

_

)(65,394,079

_

عملية إستبدال ()Swap

_

)(15,000,000

_

)(556,344

_

)(12,729,886

_

)(1,785,258

_

تأثير تقلبات أسعار القطع

)(1,404

_

_

الرصيد في  ٣١كانون األول

14,252,863

338,043,816

124,670,200

الرصيد في  ١كانون الثاني
إضافات

خسارة غير محقق من التغير في القيمة العادلة (إيضاح )٢٥
تأثير إطفاء حسومات  /عالوات

أ  .إستثمارات في أوراق مالية على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
ما يوازي عمالت أجنبية

بالليرة اللبنانية
الكلفة

القيمة العادلة
الدفترية

التغير المتراكم في
القيمة العادلة

الكلفة

القيمة العادلة
الدفترية

التغير المتراكم في
القيمة العادلة

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

170,000

170,000

_

150,750

75,375

)(75,375

أسهم وحصص مدرجة

_

_

صناديق إستثمار من مصارف محلية

أسهم وحصص غير مدرجة

_

136,917

42,719

)(94,198

_

_

_

13,977,131

11,915,946

)(2,061,185

170,000

170,000

_

14,264,798

12,034,040

)(2,230,758

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
ما يوازي عمالت أجنبية

بالليرة اللبنانية
الكلفة

القيمة العادلة
الدفترية

التغير المتراكم في
القيمة العادلة

الكلفة

القيمة العادلة
الدفترية

التغير المتراكم في
القيمة العادلة

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

170,000

170,000

_

150,750

75,375

)(75,375

أسهم وحصص مدرجة

_

_

صناديق إستثمار من مصارف محلية

أسهم وحصص غير مدرجة

_

136,917

70,565

)(66,352

_

_

_

13,977,131

13,936,923

)(40,208

170,000

170,000

_

14,264,798

14,082,863

)(181,935

تنتج صنـاديق اإلســتثمار مردود سنوي يتراوح بين  ٪٣و  ٪٥من سعر اإلصدار

هذه العائدات .تم تصنيف هذه الصناديق ضمن إستثمارات في أوراق مالية

شرط وجود أرباح صافية لدى المصارف الصادرة لتلك الصناديق تكفي لتسديد

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن بند صناديق إستثمار.
٥٥

التقـرير الســــنوي | ٢٠١٩

ب .إســــــتثمارات في أوراق ماليــة على أســــــاس الكلفة المطفأة
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
ما يوازي عمالت أجنبية

بالليرة اللبنانية
الكلفة المعدلة

مؤونة الخسارة
اإلئتمانية المتوقعة

فوائد سارية غير
مستحقة القبض

الكلفة المعدلة

مؤونة الخسارة
اإلئتمانية المتوقعة

فوائد سارية غير
مستحقة القبض

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

_

)(55,476,000

_

140,159,714

)(2,691,429

271,349

سندات الخزينة اللبنانية

35,316,795

)(173,228

743,796

_

_

_

شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان

54,552,763

)(112,069

1,481,753

28,190,250

)(141,679

168,478

_

_

_

22,612,500

)(440,552

21,880

89,869,558

)(55,761,297

2,225,549

190,962,464

)(3,273,660

461,707

سندات دين الدولة اللبنانية

سندات دين – مصرف محلي

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
ما يوازي عمالت أجنبية

بالليرة اللبنانية
الكلفة المعدلة

مؤونة الخسارة
اإلئتمانية المتوقعة

فوائد سارية غير
مستحقة القبض

الكلفة المعدلة

مؤونة الخسارة
اإلئتمانية المتوقعة

فوائد سارية غير
مستحقة القبض

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

_

_

_

187,344,260

)(1,368,494

2,570,806

سندات الخزينة اللبنانية

45,322,759

)(193,013

904,962

_

_

_

شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان

54,574,047

)(112,118

1,468,909

28,190,250

)(141,795

168,477

_

_

_

22,612,500

)(321,589

21,880

99,896,806

)(305,131

2,373,871

238,147,010

)(1,831,878

2,761,163

سندات دين الدولة اللبنانية

سندات دين – مصرف محلي

تتوزع اإلستثمارات على أساس الكلفة المطفأة على الفترات الباقية حتى تاريخ اإلستحقاق كما يلي:
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
بالليرة اللبنانية
الفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق

ما يوازي عمالت أجنبية

القيمة اإلسمية

القيمة الدفترية

متوسط نسبة الفائدة

القيمة اإلسمية

القيمة الدفترية

متوسط نسبة الفائدة

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

%

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

%

حتى سنة واحدة

_

_

_

33,165,000

33,169,220

6.38

من سنة إلى  ٣سنوات

_

_

من  ٣إلى  ٥سنوات

_

_

_

_

_

_

_

_

حتى سنة واحدة

8,402,000

8,402,000

من سنة إلى  ٣سنوات

4,206,400

سندات دين الدولة اللبنانية
_

96,480,000

98,028,916

7.58

_

9,045,000

8,961,578

6.00

138,690,000

140,159,714

سندات دين مصرفي محلي
من سنة إلى  ٣سنوات

_

22,612,500

22,612,500

6.83

22,612,500

22,612,500

_

_

_

4,206,400

7.55

_

_

_

من  ٣إلى  ٥سنوات

2,585,200

2,585,200

7.78

_

_

_

من  ٥إلى  ١٠سنوات

20,070,400

20,123,195

7.80

_

_

_

35,264,000

35,316,795

_

_

من  ٣الى  ٥سنوات

34,000,000

34,000,000

8.24

_

_

_

من  ٥الى  ١٠سنوات

10,000,000

10,000,000

8.48

20,652,750

20,652,750

6.04

اكثر من  ١٠سنوات

10,000,000

10,552,763

9.00

7,537,500

7,537,500

6.76

سندات الخزينة اللبنانية
6.91

شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان

المجموع العام

٥٦

54,000,000

54,552,763

28,190,250

28,190,250

89,264,000

89,869,558

189,492,750

190,962,464

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
بالليرة اللبنانية
الفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق

ما يوازي عمالت اجنبية

القيمة اإلسمية

القيمة الدفترية

متوسط نسبة الفائدة

القيمة اإلسمية

القيمة الدفترية

متوسط نسبة الفائدة

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

%

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

%

حتى سنة واحدة

_

_

_

45,978,750

من سنة إلى  ٣سنوات

_

_

من  ٣إلى  ٥سنوات

_

_

_

_

من  ٣إلى  ٥سنوات

_

_

من  ٥إلى  ١٠سنوات

سندات دين الدولة اللبنانية
5.45

45,959,429

_

99,495,000

102,307,323

7.63

_

39,195,000

39,077,508

6.58

184,668,750

187,344,260

سندات دين مصرفي محلي
_

15,075,000

15,075,000

7.00

_

_

_

7,537,500

7,537,500

6.05

_

_

_

22,612,500

22,612,500

حتى سنة واحدة

10,000,000

10,000,000

6.89

_

_

_

من سنة إلى  ٣سنوات

8,802,400

8,802,400

6.90

_

_

_

من  ٣إلى  ٥سنوات

4,148,000

4,148,000

7.55

_

_

_

من  ٥إلى  ١٠سنوات

22,313,600

22,372,359

_

_

_

45,264,000

45,322,759

_

_

من  ٣إلى  ٥سنوات

34,000,000

34,000,000

8.24

_

_

_

من  ٥إلى  ١٠سنوات

10,000,000

10,000,000

8.48

20,652,750

20,652,750

6.04

أكثر من  ١٠سنوات

10,000,000

10,574,047

9.00

7,537,500

7,537,500

6.76

سندات الخزينة اللبنانية

7.58

شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان

المجموع العام

54,000,000

54,574,047

28,190,250

28,190,250

99,264,000

99,896,806

235,471,500

238,147,010

ج .إســـــتثمارات في أوراق مالية بالقيمة العــــــادلة من خالل الدخل الشـــــــامل اآلخر
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
الكلفة

القيمة العادلة

التغير المتراكم في القيمة العادلة

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

22,992,367

22,992,367

_

أسهم إسمية – مصارف محلية مدرجة

91,424,664

74,145,195

)(17,279,469

شهادات إيداع صادرة عن مصرف مقيم

15,075,000

7,424,438

)(7,650,562

129,492,031

104,562,000

)(24,930,031

أسهم حقوق أولية – مصرف محلي مدرج

ضرائب آجلة – إيضاح ١٣

4,238,106
)(20,691,925

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
الكلفة

القيمة العادلة

التغير المتراكم في القيمة العادلة

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

22,992,367

22,992,367

_

أسهم إسمية – مصارف محلية مدرجة

91,424,664

87,290,595

)(4,134,069

شهادات إيداع صادرة عن مصرف مقيم

15,075,000

14,170,500

)(904,500

129,492,031

124,453,462

)(5,038,569

أسهم حقوق أولية – مصرف محلي مدرج

ضرائب آجلة – إيضاح ١٣

819,712
)(4,218,857

تنتج أسهم حقوق أولية ( )Priority sharesأنصبة أرباح سنوية بنسبة  %٤من سعر اإلصدار شرط وجود أرباح صافية لدى المصرف الصادر لتلك األسهم
تكفي لتسديد هذه العائدات.
٥٧

التقـرير الســــنوي | ٢٠١٩

 .١٠أصول نتجت إثر ترتيبات تمويليــة مع مصرف لبنان

أصول نتجت إثر ترتيبات تمويلية

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

توظيفات ألجل

57,527,000

995,000

سندات خزينة

48,669,040

48,669,040

106,196,040

49,664,040

106,196,040

49,664,040

-

-

ينزل :ترتيبات تمويلية
صافي

تتضمن توظيفــــــــات ألجل لدى مصرف لبنان إيداعــــــــــات بالدوالر األميركي

مرهونة مقابل ترتيبــــــــــــات تمويليـــــــة مع مصرف لبنان لنفس المبلغ بالليرة

والتي أنتجت أصول إثر ترتيبـــــــــــــــــات تمويلية مع مصرف لبنان من توظيفات

اللبنانية بفائدة  %٢ســـــــــنوياً ،والغرض منها تحسين العائد على التوظيفات

ألجل وســــــــــندات خزينة بالليرة اللبنانية بنسبة فائدة تتراوح بين  %٧و %١٠.٥

المرتبطة بودائع جديدة بالدوالر األميركي المذكورة أدناه:

توظيفات ألجل لدى مصرف لبنان

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

85,667,100

40,442,100

خالل العام  ،٢٠١٩وقع المصرف مع المصرف المركزي إتفاقية مقاســــــــــــــــــة

لم تســـــــــــتحق بعد .في هذا الســــــــــــياق قام المصرف بإظهار األصول التي

والتي تسمح بتقاص األصول التي نتجت إثر ترتيبات تمويلية مقابل الترتيبات

نتجت إثر الترتيبات التمويلية مقابل الترتيبات التمويلية على أســـاس صافي

التمويلية مع مصرف لبنان .وقد تضمنت اإلتفاقية الموجودات والمطلوبات

للسنوات المنتهية في  ٣١كانون األول  ٢٠١٩و ٢٠١٨ألغراض المقارنة.

المالية الناتجة عن المعامالت التي تمت قبل تاريخ إتفاقية المقاصة التي

 .١١أصول ثــــابتة مــادية
عقارات وأبنية

معدات مكتبية
وأجهزة كمبيوتر

أثاث ومفروشات

آليات نقل

تحسينات األبنية

دفعات على
حساب

مجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الكلفة
الرصيد كما في  ١كانون الثاني ٢٠١٨
اإلضافات
الرصيد كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٨

6,504,166

3,403,673

_

31,961

1,621,419

579,475

6,001,607

36,889,617

_

_

_

1,631,235

54,999,957
1,663,196
56,663,153

6,504,166

3,435,634

1,621,419

579,475

6,001,607

38,520,852

اإلضافات

_

482,994

_

_

_

4,150,043

4,633,037

تحويالت

37,279,949

_

785,447

_

4,605,499

)(42,670,895

_

الرصيد كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٩

43,784,115

3,918,628

2,406,866

579,475

10,607,106

_

61,296,190

)(2,438,934

)(2,977,968

)(1,339,777

)(493,755

)(5,137,099

_

)(12,387,533

)(130,155

)(152,630

)(45,078

)(63,645

)(245,750

_

)(637,258

)(2,569,089

)(3,130,598

)(1,384,855

)(557,400

)(5,382,849

_

)(13,024,791

)(502,882

)(188,418

)(76,239

)(20,580

)(807,859

_

)(1,595,978

)(3,071,971

)(3,319,016

)(1,461,094

)(577,980

)(6,190,708

_

)(14,620,769

اإلستهالك المتراكم
الرصيد كما في  ١كانون الثاني ٢٠١٨
اإلضافات
الرصيد كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٨
اإلضافات
الرصيد كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٩
القيمة الدفترية الصافية
الرصيد كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٩

40,712,144

599,612

945,772

1,495

4,416,398

_

46,675,421

الرصيد كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٨

3,935,077

305,036

236,564

22,075

618,758

38,520,852

43,638,362
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تضمن بند أصول ثابتة مادية دفعات بقيمة  ٢٥.٣مليون دوالر أميركي كما

في  ٣١كانون األول  ٢٠١٨من مجموع تكلفة إجمالية بقيمة  ٢٨مليون دوالر
أميركي على حساب شراء األقسام الواقعة في الطوابق األرضي واألول
والثاني والثالث والرابع والخامس بمساحة إجمالية قدرها  ٣٨٥٤متر مربع
في البلوك ( )Cمن البناء المشيد على العقار  ١٥٢٤وسط مدينة بيروت،

خصصت كمركز رئيســـــــــــــــي للمصرف وذلك على ضوء قرار مجلـــــــس اإلدارة
المنعقد بتاريخ  ٥أيلول  ٢٠١٥وموافقــــــــــة المجلس المركزي لمصرف لبنــان
بتاريخ  ٢٢كانون األول .٢٠١٥

قام المصرف خالل العام  ٢٠١٩بتحويل  ٢٨مليون دوالر أميركي ما يوازي ٤٣

إن العقار مثقل بتأمين لصالح بنك لبنان والمهجر بمبلغ  ١٧.٦٤مليون دوالر

مليار ل.ل .من حساب دفعات على حساب شراء المبنى إلى بند عقارات وأبنية،

أميركي ،تعهد بنك لبنان والمهجر ومالــــــــــك العقــــــــــار ضمن إتفاقية

أثاث ومفروشات وذلك نتيجة بدأ إستعمال المبنى كمركز رئيسي للمصرف.

البيع المتنازل عنها لصالح مصرف شــــــــــمال إفريقيا التجاري ش.م.ل .برفع
إشارة التأمين عن األقســــــــــــــام المباعة في الصحيفة العينية العقارية

إن بنود العقد مع البائع قد نصت على شـــــــــــروط إضافية تقضي بإستالم

عند إتمام إجراءات التسجيل بإسم المصرف والتي لم تستكمل لحينه.

كافة األقسام المشـــــــــــــــــــتراة منجزة ومقطعة ومفروشة بالكامل لغايات
اإلســـــــــــــــــــتعمال كمركز رئيســــــــــي لمصرف متكامل ضمن الثمن المتفق
عليه ودون أية تكلفة إضافية.

 .١٢أصول ثابتة غير مادية
برامج معلوماتية
ألف ل.ل.
الكلفة
الرصيد في  ١كانون الثاني ٢٠١٨
إضافات
الرصيد في  ٣١كانون األول ٢٠١٨
إضافات

1,945,623
110,439
2,056,062
55,097

الرصيد في  ٣١كانون األول ٢٠١٩

2,111,159

الرصيد في  ١كانون الثاني ٢٠١٨

1,510,550

اإلطفاء المتراكم
اإلطفاء للسنة
الرصيد في  ٣١كانون األول ٢٠١٨
اإلطفاء للسنة
الرصيد في  ٣١كانون األول ٢٠١٩

170,215
1,680,765
149,579
1,830,344

القيمة الدفترية الصافية
 ٣١كانون األول ٢٠١٩

280,815

 ٣١كانون األول ٢٠١٨

375,297

٥٩
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 .١٣موجودات اخرى
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

317,294

244,955

ضرائب مؤجلة (إيضاح )٩

4,238,106

819,712

أعباء مدفوعة مسبق ًا

322,926

359,370

موجودات أخرى

288,803

322,329

5,167,129

1,746,366

ذمم مدينة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 .١٤ودائع من مؤسسات اإلصدار
يمثل هذا البند ودائع من مصرف مركزي أجنبي – الشركة األم النهائية.

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

تتلخص حركة ودائع ألجل تحت الطلب من مؤسسات اإلصدار كما يلي:

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

حسابات تحت الطلب

4,927,369

4,636,762

الرصيد في بداية السنة

ودائع ألجل

75,375,000

75,375,000

صافي إضافات

80,302,369

80,011,762

182,481

155,545

80,484,850

80,167,307

فوائد سارية غير مستحقة الدفع

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

80,011,762

الرصيد في نهاية السنة

78,806,810

290,607

1,204,952

80,302,369

80,011,762

 .١٥ودائع من مصارف ومؤسسات مالية
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
ودائع تحت الطلب
ودائع ألجل
فوائد سارية غير مستحقة الدفع

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

4,839,125

12,282,533

18,843,750

77,534,190

209,951

87,550

23,892,826

89,904,273

 .١٦ودائع من المصرف األم والمصـــــارف الشـــــقيقة والتــابعة
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ودائع تحت الطلب
مصارف شقيقة

84,506,648

26,200

483,598

43,821

84,990,246

70,021

_

15,075,000

753,725,504

730,801,943

هامش نقدي لدى المصرف األم

753,725,504
_

745,876,943
6,167,724

فوائد سارية غير مستحقة الدفع

3,716,744

2,348,478

842,432,494

754,463,166

المصرف األم
ودائع ألجل
مصارف شقيقة
المصرف األم
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تحمل الودائع ألجل -المصرف األم ومصارف شقيقة اإلستحقاقات التالية:
 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
مايوازي عمالت أجنبية

متوسط نسبة الفائدة

مايوازي عمالت أجنبية

ألف ل.ل.

٪

ألف ل.ل.

٪

الفصل األول لعام ٢٠١٩

_

_

644,117,873

2.63

الفصل الثالث لعام ٢٠١٩

_

_

101,759,070

1.00

الفصل األول لعام ٢٠٢٠

580,979,794

2,67

_

_

الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠

139,007,910

1,38

_

_

الفصل الثالث لعام ٢٠٢٠

33,737,800

1,10

_

_

753,725,504

متوسط نسبة الفائدة

745,876,943

تتلخص حركة ودائع ألجل من المصرف األم والمصارف الشقيقة كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
إضافات
تسديدات
الرصيد في نهاية السنة

٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

745,876,943

664,400,656

206,131,379

151,328,670

)(198,282,818

)(69,852,383

753,725,504

745,876,943

 .١٧ودائع وحســـــــابــــات الزبـــائن
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
بالليرة اللبنانية

مايوازي عمالت أجنبية

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

151,942

2,364,328

2,516,270

77,645,052

192,830,547

270,475,599

ودائع الزبائن
تحت الطلب
ألجل
ضمانات مقابل قروض وتسليفات

290,133

150,310

440,443

78,087,127

195,345,185

273,432,312

202

488,353

488,555

تأمينات نقدية وحسابات اخرى
تأمينات لكفاالت
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
المجموع

2,684,598

4,280,358

1,595,962

3,172,951

4,768,913

1,595,760
79,683,089

198,518,136

278,201,225

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
بالليرة اللبنانية

مايوازي عمالت أجنبية

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

159,015

2,754,746

2,913,761

101,282,945

185,921,882

287,204,827

530,992

180,479

711,471

101,972,952

188,857,107

200

492,024

492,224

623,390

2,027,813

2,651,203

ودائع الزبائن
تحت الطلب
ألجل
ضمانات مقابل قروض وتسليفات

290,830,059

تأمينات نقدية وحسابات اخرى
تأمينات لكفاالت
فوائد سارية غير مستحقة الدفع
المجموع

623,590

2,519,837

3,143,427

102,596,542

191,376,944

293,973,486

٦١
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تتوزع ودائع الزبائن بنهاية السنة فيما بين شرائح الودائع كما يلي:

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
بالليرة اللبنانية

الشريحة

ما يوازي عمالت أجنبية

ألف ل.ل.

٪

ألف ل.ل.

٪

ألف ل.ل.

عدد الزبائن

قيمة الودائع

النسبة من مجموع الودائع

قيمة الودائع

النسبة من مجموع الودائع

المجموع

1,067

18,134,160

23

15,478,185

8

33,612,345

من  ٢٥٠مليون إلى  ١.٥مليار ل.ل.

111

35,275,066

44

26,053,533

13

61,328,599

أكثر من  ١.٥مليار ل.ل.

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

أقل من  ٢٥٠مليون ل.ل.

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
بالليرة اللبنانية

الشريحة
أقل من  ٢٥٠مليون ل.ل.

عدد الزبائن

ما يوازي عمالت أجنبية

ألف ل.ل.

٪

ألف ل.ل.

٪

ألف ل.ل.

قيمة الودائع

النسبة من مجموع الودائع

قيمة الودائع

النسبة من مجموع الودائع

المجموع

1,167

23,468,621

23

13,713,430

7

37,182,051

من  ٢٥٠مليون إلى  ١.٥مليار ل.ل.

141

55,085,888

54

20,935,109

11

76,020,997

أكثر من  ١.٥مليار ل.ل.

22

24,042,033

23

156,728,405

82

180,770,438

1,330

102,596,542

100

191,376,944

100

293,973,486

تتضمـــــن ودائـــــع الزبائــــــــن كمـــــــا فـــــــي ٣١كانــــــــــون األول ٢٠١٩حســــــــــــــــابــــــات

ودائع مرقمة (ســـــــــــــــــرية) بما مجموعه  ١٩٨مليون ل.ل ١٩٨( .مليون ل.ل.

في  .)٢٠١٨تخضع هذه الحســـــــــــــــــــــــــابات ألحكام المادة  ٣من قانون سرية

المصـــــــــــــــارف الصــــــــــــــــــــادر بتــــــاريخ  ٣أيلول  ١٩٥٦التي تنص على أنه ال

المودعين لفرقاء ثالثين ،بمن فيهم مفوضي المراقبة المستقلين للمصرف.
تتضمن ودائع الزبائن كما في  ٣١كانون األول  ٢٠١٩ودائع لجهات مقربة بما
مجموعه  ٢.٠٥مليار ل.ل ٢.٥٣( .مليار ل.ل .في .)٢٠١٨

يمكن إلدارة المصرف ،في األحـــــوال العـــــــــادية ،أن تعلن عن هوية هؤالء

 .١٨مطلوبــــــات أخــرى
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

3,727,912

1,848,243

ضرائب مقتطعة

918,811

1,128,784

أعباء للدفع

388,284

307,816

ذمم دائنة للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

45,721

45,721

رواتب وأجور وملحقاتها

242,907

87,619

4,461,096

6,342

9,784,731

3,424,525

مؤونة ضريبة الدخل

أرصدة دائنة اخرى

إن تصاريح الضريبة من  ٢٠١٤ولغاية  ٢٠١٩تبقى خاضعة للمراجعة والتكليف النهائي من قبل دائرة ضريبة الدخل.
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 .١٩مـــــــؤونــــــــــــات
تتكون المؤونات مما يلي:
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
مؤونة تعويض نهاية خدمة الموظفين
مؤونة لمواجهة تدني قيمة مراكز القطع الثابتة
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على إلتزامات خارج الميزانية
مؤونة لمواجهة المخاطر واألعباء
مؤونات أخرى

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

3,525,906

3,773,336

169,000

169,000

_

228,077

4,042,904

3,984,011

10,929

_

7,748,739

8,154,424

تتلخص حركة مؤونة تعويضات نهاية خدمة الموظفين كما يلي:

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

3,773,336

3,888,335

334,828

442,882

تسديدات

)(582,258

)(557,881

الرصيد في نهاية السنة

3,525,906

3,773,336

الرصيد في بداية السنة
إضافات (إيضاح ) 26

تتلخص حركة مؤونة لمواجهة المخاطر واألعباء كما يلي:
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
الرصيد في بداية السنة
إضافات
حركات أخرى
الرصيد في نهاية السنة

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

3,984,011

3,260,169

_

723,842

58,893

_

4,042,904

3,984,011

 .٢٠رأس الــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
بتاريخ  ٣١كانون األول  ٢٠١٩و ٢٠١٨بلغ رأس المال المصرح به للمصرف الممثل

رقم  ٥٣٢والذي يطلب من المصارف العاملة في لبنان زيادة أموالها الخاصة

بقيمة  ٥٠ألف ل.ل .لكل منها.

كانون األول  ٢٠١٨وذلك عن طريق مقدمات نقدية بالدوالر األميركي وفق ًا

بأسهم عادية  ١٥.٠٠٠مليون ل.ل .مكون من  ٣٠٠.٠٠سهم مدفوع بالكامل

األساسية بنسبة  %٢٠من حقوق حملة األسهم العادية كما هي بتاريخ ٣١

لما يلي:
بلغت المقدمات النقدية من المساهمين المخصصة لرأس المال ما مجموعه
 ١٤٨مليــــــــــــــار ل.ل .كما في  ٣١كانون األول  ٢٠١٩و .٢٠١٨منحت المقدمـــــــــــات
النقدية من المساهمين لرأس المال بهدف تعزيز ودعم وتطوير نشاطات

•  %١٠خالل مهلة حدها األقصى  ٣١كانون االول .٢٠١٩

•  %١٠اضافية خالل مهلة حدها األقصى  ٣٠حزيران .٢٠٢٠

المصرف .تتميز هذه المقدمات بأنها غير خاضعة لفائدة .بموجـب التعليمات
والقوانين المصرفية المحلية ،تعتبر هذه المقدمات النقدية بمثابة رأسمال
أساسي لجهة إحتساب نسبة المالءة.

في هذا السياق ،قام مصرف لبنان ،من خالل تعميمه الوسيط رقم ٥٦٧

تاريخ  ٦٢آب  ٢٠٢٠بتمديد مهلة زيادة رأس المال بنسبة  %٢٠وذلك حتى ٣١
كانون األول  .٢٠٢٠علم ًا أن المصرف لم يقم بأي زيادة لغاية تاريخه .في

كون المصرف كما في  ٣١كانون األول  ٢٠١٨مركز قطع ثابت بقيمة  ٣.٥مليون

هذا السياق يقوم المصرف حالي ًا بالتواصل مع المساهم الرئيسي إلتمام

دوالر أميركي كتغطية لرأس المال ،تمت تصفيته خالل العام .٢٠١٩

هذه الزيادة من خالل تخصيص جزء من ودائعه القائمة حالي ًا في حساب
مخصص لزيادة رأس المال لحين إستكمال عملية الزيادة المطلوبة تماشي ًا

بتاريخ  ٤تشرين الثاني  ٢٠١٩قام المصرف المركزي بإصدار التعميم الوسيط

مع متطلبات الجهات الرقابية المختصة.
٦٣
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 .٢١إحتيــــــاطيــــــــــات
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
إحتياطي قانوني (أ)

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

19,077,272

17,709,586

إحتياطي خاص (ب)

11,707,541

11,707,541

إحتياطي عام غير قابل للتوزيع (ج(

22,027,268

22,027,268

إحتياطي حر مخصص لزيادة رأس المال

24,132,024

24,132,024

12,500

12,500

76,956,605

75,588,919

إحتياطيات أخرى

أ.يتم تكوين اإلحتياطي القانوني وفق ًا لمتطلبات قانون النقد والتسليف
اللبناني وذلك على أســـــــــــاس  %١٠من األرباح الســــــــــــــنوية الصــــــــــافية.
إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع .قررت الجمعية العمومية العادية
للمساهمين المنعقدة في  ١١كانون الثاني  ٢٠١٩تخصيص مبلغ ١.٣٧مليار
ل.ل .من األرباح الصافية لعام .٢٠١٨

ج.إستناد ًا إلى تعميم مصرف لبنان رقم  ١٤٣تاريخ  ٧تشرين الثاني ،٢٠١٧
توجب على المصارف تحويل إحتيــــــــــاطـي مخــــــــاطر مصرفية غير محددة
وإحتياطي عام المحتســب على أســــــــــــاس محفظة القروض إلى حساب
إحتياطي عام غير القابل للتوزيع.

ب.يـمثل هـذا البند إحتياطـي خـاص عـن القسـم غيـر المغطـى بالمؤونـات
مـن الديـون المشـــــــــــــــكـوك بتحصيلــهـا والديـون الرديئـة والتـي لـم تتـم
تسـويتهـا موضـوع البنـد رقـم  ٤مـن المـادة الثانيـة مـن القـرار األساسـي
رقـم  ٧٦٩٤وتعميـم مصـرف لبنـان الوسيـط رقـم .٢٠٩

 .٢٢إيـــــرادات الفـوائـــد
للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
إيرادات الفوائد

ضريبة مقتطعة
على الفوائد

إيرادات الفوائد
)صافي(

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

إيرادات الفوائد من
ودائع لدى مصرف لبنان

23,804,484

)(1,540,072

22,264,412

ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

32,184,004

)(92,710

32,091,294

730,857

_

730,857

22,509,187

)(1,050,928

21,458,259

79,228,532

)(2,683,710

76,544,822

إيرادات الفوائد

ضريبة مقتطعة
على الفوائد

إيرادات الفوائد
)صافي(

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ودائع لدى مصرف لبنان

18,642,502

)(1,304,762

17,337,740

ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

18,262,794

)(121,669

18,141,125

845,173

_

845,173

27,608,216

)(991,983

26,616,233

65,358,685

)(2,418,414

62,940,271

قروض وتسليفات للزبائن
إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

إيرادات الفوائد من

قروض وتسليفات للزبائن
إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

راجع اإليضاح  ٣٠بالنســــــــــــــبة إليرادات الفوائد مع الجهــــــــــــات المقربة.
٦٤
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 .٢٣أعبــــــاء الفــوائــــد
للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

23,909,579

19,610,635

15,578,918

15,833,719

86,609

134,349

39,575,106

35,578,703

أعباء الفوائد من
ودائع من مصارف ومؤسسات مالية
ودائع وحسابات الزبائن
ودائع وحسابات جهات مقربة

راجع اإليضاح  ٣٠بالنســــــــــــــبة ألعباء الفوائد مع الجهــــــــــــات المقربة.

 .٢٤إيرادات الرســـــــوم والعمـــوالت
للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

1,039,340

1,267,800

عموالت من العمليات المصرفية

65,426

108,434

رسوم وعموالت التسليف

53,899

69,282

1,158,665

1,445,516

رسوم وعموالت على إعتمادات مستندية وكفاالت

.٢٥صافي أربـــــاح على محفظة األوراق المالية للمتـــــاجـرة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر
للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول
٢٠١٩
إيرادات أنصبة أرباح
صافي خسائر غير محققة (إيضاح )٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

9,355,572

8,556,656

)(2,048,448

)(556,344

7,307,124

8,000,312

 .٢٦رواتب وأجور وملحقاتها
للسنة المنتهية
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

8,030,535

8,405,374

1,295,210

2,132,915

مؤونة تعويض نهاية الخدمة للموظفين

334,828

442,882

إشتراكات الضمان اإلجتماعي

883,162

890,204

مصاريف تأمين

480,319

524,898

منح دراسية

457,200

463,200

بدل تنقالت

208,235

233,205

منافع أخرى

346,698

367,036

12,036,187

13,459,714

رواتب وأجور
بدل إجازات ومنافع أخرى للموظفين

تضمن بند رواتب وأجور وملحقاتها ،مخصصات القيمين على إدارة المصرف بمبلغ  ١.٩مليار ل.ل .للعام  ٣( ٢٠١٩مليار للعام .)٢٠١٨
٦٥
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 .٢٧مصاريف إدارية وعمومية
للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

1,875,414

1,579,023

مصاريف سفر

141,568

126,466

تكاليف الصيانة والتصليح

629,026

456,059

أتعاب مهنية

419,586

505,889

أعباء الماء والكهرباء ،واإلتصاالت

286,905

329,109

إيجار

443,512

466,777

ضرائب بلدية وضرائب أخرى

58,721

110,170

إشتراكات

542,553

557,024

مصاريف تأمين

119,314

88,774

أعباء تشغيلية أخرى

268,829

788,176

4,785,428

5,007,467

مخصصات أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور وتمثيل

 .٢٨النقد وما يوازي النقد
يتكون النقد وما يوازي النقد لمقاصد بيان التدفقات النقدية مما يلي:

 ٣١كانون األول
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الصندوق وودائع لدى مصرف لبنان (صافي اإلحتياطي النقدي اإللزامي))(أ)(أ

280,900,532

123,597,575

ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية (أ)(أ

137,594,196

133,911,794

ودائع لدى المصرف األم ومصارف شقيقة ومقربة (أ)(أ

30,415,125

20,020,504

448,909,853

277,529,873

أ .توظيفات وعمليات في المصارف ذات أجل أساسي لمدة  ٩٠يوم أو أقل.

 .٢٩أدوات مــــاليـــة ذات مخــــــاطر خارج الميزانية
إن التعهدات بكفاالت وتكفالت واإللتزامات الناتجة عن إعتمادات مستندية

الوضع المالي .إنما اإللتزامــــــــــات الناتجة عن إعتمادات مســـــــــــتندية ،والتي

تمثل أدوات مالية بمبالغ تعاقدية ذات مخاطر ديون (تسليف أو إئتمان) .إن

تخول فريق ثالث أن يسحب سندات
تمثل إلتزامات المصرف لمصلحة زبون
ّ

التعهدات بكفاالت وتكفالت تمثل تعهدات غير قابلة للنقض بأن المصرف

على المصرف بمبلغ محدد وبشروط وظروف محددة ،فهي مضمونة

سيقوم بالتســـــــــــــــــديد في حال أن الزبون لم يتمكن من اإليفاء بإلتزاماته

بمستندات شحن البضائع المتعلقة بها ،وبالتالي تحمل مخاطر أقل بكثير.

لفرقاء ثالثين وهي ال تختلف عن القروض والتســــــــــــليفات داخل بيان

٦٦
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 .٣٠أرصـدة 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:

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

أ .ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة (إيضاح ٦)٧
حسابات تحت الطلب
مصارف شقيقة

3,626,774

3,480,041

_

1,464,584

26,833,500

15,075,000

2,046

879

30,462,320

20,020,504

حسابات تحت الطلب

4,927,369

4,636,762

ودائع ألجل

75,375,000

75,375,000

المصرف األم
توظيفات ألجل – مصاريف شقيقة
فوائد سارية مستحقة القبض

ب .ودائع مؤسسات اإلصدار (مصرف مركزي أجنبي – الشركة األم النهائية) (إيضاح ١٤ )١٤

فوائد سارية غير مستحقة الدفع

182,481

155,545

80,484,850

80,167,307

ج .ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة (إيضاح )١٦
ودائع تحت الطلب
مصارف شقيقة
المصرف األم

84,506,648

26,200

483,598

43,821

84,990,246

70,021

_

15,075,000

ودائع ألجل
مصارف شقيقة

753,725,504

730,801,943

753,725,504

745,876,943

هامش نقدي لدى المصرف األم

_

6,167,724

فوائد سارية غير مستحقة الدفع

3,716,744

2,348,478

842,432,494

754,463,166

المصرف األم

د .ودائع وحسابات الزبائن (إيضاح )١٧
2,051,810

ودائع وحسابات الزبائن – جهات مقربة

2,531,591

ه  .إيرادات وأعباء الفوائد
بلغت إيرادات الفوائد على عمليات مع جهات مرتبطة ومقربة كما يلي:

ي

ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية مقربة

2,925

1,220

2,925

1,220

بلغت أعباء الفوائد على عمليات مع جهات مرتبطة ومقربة كما يلي:
ودائع مع مصرف مركزي أجنبي (الشركة األم النهائية)ة

2,089,039

1,600,515

ودائع من المصرف األم والمصارف الشقيقة

18,266,379

15,293,922

86,609

134,349

20,442,027

17,028,786

مخصصات القيمين على إدارة المصرف

1,899,959

3,008,119

مخصصات أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت الحضور والتمثيل

1,875,414

1,579,023

3,775,373

4,587,142

ودائع وحسابات الزبائن – جهات مقربة

و .مخصصات مجلس اإلدارة والقيمين على إدارة المصارف (إيضاح  ٢٦و٢٧ )٢٧

٦٧
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 .٣١إدارة مخـــــــــــاطر األدوات المالــيـــــــــة
إطار إدارة المخاطر
يتعرض المصرف لمخاطر مختلفة أهمها مخاطر التسليف ومخاطر السيولـة
والمخاطر التشــــــــغيلية ومخاطر الســــــــوق .تكمن هذه المخاطر في نشاط
المصرف لكنها تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة وضبط
لتخفيض المخاطر.
إن مجلس اإلدارة ،لجنة المخاطر ودائرة إدارة المخاطر هم المســــــــــــؤولون
عن اإلشراف على مخاطر المصرف بينما يتحمل التدقيق الداخلي ،بصورة
مستقلة ،مسؤولية مراقبة تطبيق عملية إدارة المخاطر لضمان كفاية
وفاعلية إجراءات مراقبة المخاطر.
تعمل دائرة إدارة المخاطر على ضمان كفاية رأس المال لتغطية كافة أنواع
المخاطر التي يتعرض لها المصرف ومراقبة اإلمتثال لسياسة وإجراءات إدارة
المخاطر وحدود التســــــليفات .يقوم 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 وإجراءات إدارة رأس المال.
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 .١مخاطر التسليف
مخاطر التسليف هي المخاطر التي تنشأ في حال تخلف الفريق اآلخر في أداة مالية عن الوفاء بإلتزاماته .تنتج مخاطر التسليف بشكل أساسي عن الودائع
لدى المصارف ،القروض والتسليفات للزبائن ،اإلستثمارات في أوراق مالية واإللتزامات المحتملة الناتجة عن نشاطات التسليف كالكفاالت المالية ،اإلعتمادات
المستندية والقبوالت .تتضمن إدارة مخاطر التسليف بشكل أساسي األمور التالية:

أ.تحديد مخاطر التســــــــــــليف من خالل تطبيق إجراءات التســـــــــليف بما فيها
التحليل ،الموافقة والمراجعة.

إن مستوى مخاطر التسليف التي يواجهها المصرف يتم إدارتها على
أساس سياسة تحديد سقوف التعامل المعتدل بالنسبة إلى مقترض واحد
أو مجموعة مترابطة من المقترضين ووفق ًا للمناطق الجغرافية والنشاط

ب.قياس ومتابعة مخاطر التســــــــــــليف من خالل التأكد أنها ضمن

أو القطاع اإلقتصادي وذلك ضمن نطاق سقوف التسهيالت المنصوص

إضافة
الســــــقوف الموضوعة من قبل المصرف والســـــــــلطات الرقابية
ً

عليها في القوانين المصرفية المحلية .وتراقب هذه المخاطر على

إلى مراجعة كفاية الضمانات المأخوذة.

أساس دوري وتخضع لمراجعة سنوية أو أكثر عند الضرورة.

ج.عرض الطرق المتبعة إلحتساب خسارة اإلئتمان المتوقعة ( )ECLوفق ًا
لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .٩

إن مخاطر المقترضين ومن ضمنها المصارف تخضع لحدود إضافية تشمل
إلتزامـــــــــــــاتهم في داخل وخارج بيـــــــــان الوضع المالي .يتم مراقبة
التعرض الفعلي للمخاطر مقابل الحدود الموضوعة بصورة دورية.

د .متابعة المعايير المعتمدة لتحديد الزيادة في مخاطر اإلئتمان.
إن أنواع الضمانات الرئيسية للقروض والتسليفات هي التأمين العقاري
إن مشروع الحوكمة المتبع للتماشي مع المعيار الدولي للتقارير المالية

والضمانات النقدية .عندما يالحظ المصرف أية مؤشرات تشير إلى تدني

رقم  ،٩يقضي بعمل دائرة المخاطر وقسم الرقابة المالية بفعالية لضمان

قيمة التسهيالت يقوم بطلب ضمانات إضافية.

نجاح التنفيذ وذلك عبر تشــــــــــــــكيل لجنة داخلية لهذا الغرض .تقوم اللجنة
بمراجعة وإعتماد مراحل األصول المالية وغيرها من المدخالت الرئيســــــــــــية

يقوم المصرف بإجراء تسويات تقاص عندما يكون لدى المقترضين حجم

واإلفتراضات المســــــــــتخدمة في تقديرات خســــــائر اإلئتمان المتوقعة .كما

هام من العمليات وذلك بغية تخفيف التعرض للخسائر .ال ينتج عادة عن

تقوم اللجنة بتقييم مدى مالئمة المؤونات التي سيتم تقديمها لخسائر

هذه التسويات أي تقاص بين أرصدة الموجودات والمطلوبات في بيان

اإلئتمان المتوقعة.

الوضع المالي.

 .٢قيــــــــــاس مخــــــــاطر التســـــــــــــــليف
يقوم المصرف باإلعتراف بمؤونة خسائر اإلئتمان المتوقعة على األدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة.
يتم عرض مؤونة الخسائر اإلئتمانية في بيان الوضع المالي كما يلي:
أ .الموجودات المالية بالكلفة المطفأة كحسم من إجمالي القيمة الدفترية.

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 ذلك ،يتم اإلفصاح عن مؤونة الخسارة ويتم اإلعتراف بها في التغير في القيمة العادلة.
يتم قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أنها لكامل الحياة ،بإستثناء ما يلي ،حيث يتم قياسها على أنها خسائر إئتمانية مدتها  ١٢شهر:
أ .سندات الدين التي لديها مخاطر إئتمان منخفضة في تاريخ بيان الوضع المالي.

ب .األدوات المالية األخرى التي لم تشهد إرتفاع ملحوظ بمخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي بها.

٦٩

التقـرير الســــنوي | ٢٠١٩

قـــــروضوتســـــــــليفـــــــــــــــاتللزبـــــــــائن
عند قياس مخاطر التسليف فإن المصرف يأخذ باإلعتبار على سبيل المثال ال الحصر األمور التالية:
•قدرة المقترض على إحترام إلتزاماته التعاقدية باإلستناد إلى أداء الحساب ،تكرار تجاوز اإلستحقاق واألسباب المتعلقة به ووضعه المالي
ومدى التأثير على البيئة اإلقتصادية وحالة السوق.
• حجم القروض المستعملة والحدود الممنوحة غير المستعملة.
• إلتزامات المقترض تجاه المصارف األخرى.
• هدف التسهيالت الممنوحة للمقترض ومطابقة إستعمالها منه.
يقوم المصرف بتقييم إحتمال عدم سداد المقترض بإستخدام أدوات تصنيف داخلية .يعكس جدول تصنيف المتبع من المصرف ،نطاق اإلحتماالت
اإلفتراضية المحددة لكل فئة تصنيف كما هو موضح أدناه:

• المرحلة األولى

يتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة وفق ًا لتدرج العمالء على النحو
التالي:

تتألف من  ٥درجات من  ١إلى  ،٥درجة ممتاز ،الدرجة المرتفعة ،الدرجة
المتوسطة العليا ،الدرجة المتوسطة األدنى ،درجة غير إستثمارية،

أ.المرحلة األولى

والتي توازي الدرجــــات  ١و ٢في التصنيف المعتمد من قبل مصـــــــرف

يتم إحتســـــــــــــــــاب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ( )ECLلمدة  ١٢شهر ًا

لبنان .تشـــــــمل المرحلـــــة األولى والتي تصنف عاديــــــة لمصرف لبنان،

بإســــــتخدام عامل نســــــــــبة إحتمال التعثر ( )PDالمتوقع حدوثه على

العمالء الذين لديهم حركـــــــــــــات إئتمانية منتظمة ،مع إحترام جداول

مدى األشـــــــــهر الـ ١٢المقبلة .بالنسبة لألدوات ذات فترة إستحقاق
متبقية تقل عن  ١٢شــــــهراً ،يتم إســــتخدام عامل نسبة إحتمال التعثر

بناء على البيانات
السداد الخاصة بهم .الحالة المالية للمقترض جيدة ً

( )PDللمدة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق.

المالية الحديثة المتوفرة ،والضمانات كافية لتغطية القرض.
• المرحلة الثانية

ب .المرحلة الثانية
يتم إحتســـــاب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ( )ECLباإلستناد على

تشمل العمالء من الدرجة  ٦إلى  .٧ترتبط بحاالت أكثر غموض ًا تعتبر

نســـــــــبة إحتمال التعثر ( )PDعلى كامل الحياة المتبقيــــــــة المقدرة

عالية المخاطر ،وتخضع لرقابة مباشرة ومستمرة من قسم مخاطر

لإلداة المالية.

اإلئتمان وتعادل درجة التقدير " ٣ديون للمتابعـــــة والتســـــوية" من
تصنيف مصرف لبنان .يشـــــير هذا التصنيف إلى حركـــــــــــات إئتمان غير

ج .المرحلة الثالثة

منظمة أو تجاوز العميل سقف التســــــهيالت بشكل مســـــــــــتمر .عدم

يتم احتســــــــــاب الخسائر اإلئتمـــــــــــانية المتوقعة ( )ECLلكامل الحياة

توفر بيانات مالية حديثة للمقترض وظروف ونظرة إقتصادية سلبية

).ECL (LIFETIME

موجودة التي قد تؤثر على قدرة المقترض على سداد الدين .لم
يتم تقييم الضمانات لمدة تتجاوز  ٣سنوات .تعتبر القروض قابلة

إن العوامل المســـــــــتخدمة في إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة،

لإلسترداد ،ومع ذلك ،يتم مراقبتها دورياً .مع نهاية العام ،إذا لم

القيمة المعرضة لعدم اإليفاء ( )EADوالخسارة في حال التعثر ()LGD

يتم ضبط الشروط المحددة أعاله ،يجب إعادة تصنيف القرض.

ونســـــــــبة إحتمال التعثر ( )PDهي مشــــــــــــتقة بشكل عام من النماذج
اإلقتصـــــــــادية المطورة داخلي ًا والبيانات التاريخية األخرى .يتم تعديلها

• المرحلة الثالثة

لتعكس معلومات تطلعية والتي تتطلب إجتهاد كبير.

تشــــــــــــــمل العمالء بدرجـــــــات  ٩ ،٨و ١٠وهي الديون دون العــــــادية،
المشكوك بتحصيلها والرديئة والتي توازي الدرجات  ٥ ،٤و ٦وفي

من المتوقع أن تؤدي الزيادة في مخـــــــــــــاطر اإلئتمـــــــــان إلى تصنيف

التصنيف المعتمد من قبل مصرف لبنان.

المرحلة الثانية ويتم قياسها عن طريق مقارنة:
أ.

مخاطر إئتمان المدينين منذ نشأتها،

ب .مخاطر إئتمان المدينين من تاريخ التقرير
يتم إحتســــــــــاب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة ( )ECLعبر ضرب
PDxLGDxEAD
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أوراق مـــاليــــــــــــة تمثـــــــــل ديـــــــــــــــــــون
تتضمن محفظة األصول المالية في المصرف (بإستثناء القروض والتسليفات)

يقوم المصرف بإستخدام التغيير في التصنيف اإلئتماني الخارجي لـ

من أصول مالية سيادية والمصنفة بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من

 Moody’s ،S&Pو Fitchلتقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان.

خالل الدخل الشامل اآلخر.
إن مخاطر سندات الدين ضمن محفظة اإلستثمارات بالكلفة المطفأة هي
مثال على هذه األصول الحسابات الجارية الودائع ألجل وشهادات االيداع

مرتبطة بصورة أساسية بمخاطر سيادية (من ضمنها مصرف لبنان) ( %٩٥في

لدى مصرف لبنان باإلضافة إلى سندات الخزينة اللبنانية.

نهاية عـام  ٢٠١٩و  %٩٥في نهاية عـام .)٢٠١٨

 . ٣الحدود القصوى لمخاطر اإلئتمان
تتلخص الحدود القصوى لمخاطر اإلئتمان صافي الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
القيمة اإلجمالية

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الصندوق وودائع لدى مؤسسات االصدار

531,928,531

)(8,287,453

523,641,078

ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

537,977,306

)(10,987,032

526,990,274

ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

30,462,320

)(47,195

30,415,125

قروض وتسليفات للزبائن

33,579,824

)(18,058,148

15,521,676

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

105,028,158

)(286,498

104,741,660

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

283,519,278

)(59,034,957

224,484,321

1,522,495,417

)(96,701,283

1,425,794,134

19,216,633

_

19,216,633

تعهدات بكفالت وتكفالت

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
القيمة اإلجمالية

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الصندوق وودائع لدى مؤسسات االصدار

372,367,340

)(1,545,572

370,821,768

ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

609,147,927

)(8,539,207

600,608,720

ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

20,020,504

)(15,625

20,004,879

قروض وتسليفات للزبائن

38,908,063

)(17,966,402

20,941,661

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

124,849,861

)(216,738

124,633,123

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

343,178,850

)(2,137,009

341,041,841

1,508,472,545

)(30,420,553

1,478,051,992

61,854,996

)(228,078

61,626,918

تعهدات بكفالت وتكفالت
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تتلخص حركة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:

الصندوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار
ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية
ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة
قروض وتسليفات للزبائن
إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة
تعهدات بكفاالت وتكفالت

الصندوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار
ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية
ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة
قروض وتسليفات للزبائن
إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة
تعهدات بكفاالت وتكفالت

الرصيد في  ١كانون
الثاني ٢٠١٩

صافي الخسارة اإلئتمانية

حركات أخرى

الرصيد في  ٣١كانون
األول ٢٠١٩

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

1,545,572

6,741,881

_

8,287,453

8,539,208

2,447,824

_

10,987,032

15,624

31,571

_

47,195

17,966,402

91,746

_

18,058,148

216,738

69,534

226

286,498

2,137,009

56,897,948

_

59,034,957

228,078

)(228,078

_

_

30,648,631

66,052,426

226

96,701,283

الرصيد في  ١كانون
الثاني ٢٠١٨

صافي الخسارة اإلئتمانية

حركات أخرى

الرصيد في  ٣١كانون
األول ٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

1,654,750

)(109,178

_

1,545,572

7,060,648

1,478,560

_

8,539,208

33,334

)(17,710

_

15,624

17,961,488

4,883

31

17,966,402

_

216,738

_

216,738

2,582,599

)(445,590

_

2,137,009

228,078

_

_

228,078

29,520,897

1,127,703

31

30,648,631

 .١.٣ودائع لدى مؤسسات اإلصدار
إن تغيرات أرصدة ودائع لدى مؤسسات اإلصدار التي ساهمت في التغييرات في الخسائر اإلئتمانية ،هي كما يلي:
المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الرصيد كما في  ١كانون الثاني

365,587,750

389,665,603

إضافات

326,545,782

158,092,872

)(168,045,793

)(181,175,725

524,087,739

366,582,750

6,870,402

3,821,600

530,958,141

370,404,350

إستحقاقات
فوائد سارية غير مستحقة القبض
الرصيد كما في  ٣١كانون الثاني

تتلخص حركة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:
المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية

الخسارة اإلئتمانية كما في  ١كانون الثاني

٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

1,545,572

1,654,750

إضافات

7,582,110

706,596

إستردادات

)(840,229

)(815,774

الخسارة اإلئتمانية كما في  ٣١كانون األول

8,287,453

1,545,572

٧٢
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 .٢.٣ودائع لدى مصــــــــارف ومؤســـــــــســــــــــــــــات مـــــــــاليـة
إن تغيرات أرصدة ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية التي ساهمت في التغييرات في الخسائر اإلئتمانية ،هي كما يلي:

المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الرصيد كما في  ١كانون الثاني

604,507,743

498,052,113

إضافات

402,262,729

395,715,712

)(473,661,272

)(289,260,082

533,109,200

604,507,743

إستحقاقات

فوائد سارية غير مستحقة القبض
الرصيد كما في  ٣١كانون الثاني

4,868,106

4,640,184

537,977,306

609,147,927

تتلخص حركة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:
المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الخسارة اإلئتمانية كما في  ١كانون الثاني

8,539,208

7,060,648

صافي التغيير الناتج من الزيادة  /النقصان في المخاطر اإلئتمانية

2,410,425

_

2,002,954

5,588,388

إستردادات

)(1,965,555

)(4,109,828

الخسارة اإلئتمانية كما في  ٣١كانون األول

10,987,032

8,539,208

إضافات

 .٣.٣ودائع لدى المصــــرف األم والمصـــــــارف الشـــــــــــــــــــــقيقــــة والتـــــــابعــــة
تصنف أرصدة ودائع لدى المصرف األم والمصـــــــارف الشـــــــــــقيقة والتابعة من ضمن المرحلـــــــــة األولى .إن تغيرات أرصـــــــدة ودائع لدى المصرف األم
والمصارف الشقيقة والتابعة التي ساهمت في التغييرات في الخسائر اإلئتمانية ،هي كما يلي:
المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الرصيد كما في  ١كانون الثاني

20,020,504

20,165,793

إضافات

25,515,649

9,994,704

)(15,075,879

)(10,140,872

30,460,274

20,019,625

إستحقاقات

فوائد سارية غير مستحقة القبض
الرصيد كما في  ٣١كانون الثاني

2,046

879

30,462,320

20,020,504

تتلخص حركة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:
المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الخسارة اإلئتمانية كما في  ١كانون الثاني

15,624

33,334

صافي التغيير الناتج من التغير في المخاطر اإلئتمانية

31,571

)(17,710

الخسارة اإلئتمانية كما في  ٣١كانون األول

47,195

15,624
٧٣
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 .٤.٣قروض وتســــــــــليفــــات للزبــــائــــن
تتوزع القروض وتسليفات للزبائن حسب تصنيفها كما يلي:

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
المرحلة األولى
خسائر إئتمانية  ١٢شهر

المرحلة الثانية
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المرحلة الثالثة
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

2,225,041

_

_

2,225,041

444,238

1,976,152

_

2,420,390

تصنيف  :٨-٧دون العادية

_

_

_

_

تصنيف  :٩مشكوك بتحصيلها

_

_

28,934,393

28,934,393

القيمة الدفترية اإلجمالية

2,669,279

1,976,152

28,934,393

33,579,824

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

)(158,424

)(892,306

)(17,007,418

)(18,058,148

القيمة الدفترية

2,510,855

1,083,846

11,926,975

15,521,676

المرحلة األولى
خسائر إئتمانية  ١٢شهر

المرحلة الثانية
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المرحلة الثالثة
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

تصنيف  :٣-١مخاطر متدنية أو عادية

3,288,767

_

_

3,288,767

تصنيف  :٦-٤متابعة

4,868,263

2,237,454

_

7,105,717

تصنيف  :٨-٧دون العادية

_

_

_

_

تصنيف  :٩مشكوك بتحصيلها

_

_

28,513,579

28,513,579

القيمة الدفترية اإلجمالية

8,157,030

2,237,454

28,513,579

38,908,063

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

)(122,336

)(836,648

)(17,007,418

)(17,966,402

القيمة الدفترية

8,034,694

1,400,806

11,506,161

20,941,661

تصنيف  :٣-١مخاطر متدنية أو عادية
تصنيف  :٦-٤متابعة

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

تتلخص التغييرات في القيمة الدفترية التي ساهمت في التغييرات في الخسائر اإلئتمانية كما يلي:
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
المرحلة األولى
خسائر إئتمانية  ١٢شهر

المرحلة الثانية
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المرحلة الثالثة
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

8,157,030

2,237,454

28,513,579

38,908,063

)(4,605,612

)(1,143,441

_

)(5,749,053

_

_

420,814

420,814

3,551,418

1,094,013

28,934,393

33,579,824

المرحلة األولى
خسائر إئتمانية  ١٢شهر

المرحلة الثانية
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المرحلة الثالثة
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

القيمة الدفترية كما في  ١كانون الثاني ٢٠١٨

8,693,053

2,496,240

28,507,877

39,697,170

إستحقاقات  /إستبعادات

)(536,023

)(258,786

_

)(794,809

_

_

5,702

5,702

8,157,030

2,237,454

28,513,579

38,908,063

القيمة الدفترية كما في  ١كانون الثاني ٢٠١٨
إستحقاقات  /إستبعادات
حركات أخرى
القيمة الدفترية كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٨

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

حركات أخرى
القيمة الدفترية كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٨
٧٤
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تتلخص حركة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
المرحلة األولى
خسائر إئتمانية  ١٢شهر

المرحلة الثانية
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المرحلة الثالثة
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الخسارة اإلئتمانية كما في  ١كانون الثاني ٢٠١٩

122,336

836,648

17,007,418

17,966,402

صافي التغييرات

36,088

55,658

_

91,746

158,424

892,306

17,007,418

18,058,148

المرحلة األولى
خسائر إئتمانية  ١٢شهر

المرحلة الثانية
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المرحلة الثالثة
خسائر إئتمانية لكامل الحياة

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

122,336

836,907

17,002,245

17,961,488

_

)(259

5,173

4,914

122,336

836,648

17,007,418

17,966,402

الخسارة اإلئتمانية كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٩

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

الخسارة اإلئتمانية كما في  ١كانون الثاني ٢٠١٨
صافي التغييرات
الخسارة اإلئتمانية كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٨

 .٥.٣إســـــــــــــــــتثمارات في أوراق ماليــــــة بالقيمة العــــــــادلة من خالل الدخل الشـــــــــامــــــل اآلخر
إن تغيرات أرصدة إســــــــــــــــــــــــتثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــــــــــــــــــامل اآلخر التي ســـــــــــــــــــــــاهمت في التغيرات في
الخســـــــــــــــــــائر اإلئتمانية ،هي كما يلي:

المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية

الرصيد كما في  ١كانون الثاني
إضافات
تغير في القيمة العادلة

فوائد سارية غير مستحقة القبض
الرصيد كما في  ٣١كانون الثاني

٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

14,170,500

_

_

15,075,000

)(6,746,062

)(904,500

7,424,438

14,170,500

179,660

179,661

7,604,098

14,350,161

تتلخص حركة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:

المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الخسارة اإلئتمانية كما في  ١كانون الثاني

216,738

_

إضافات

69,760

216,738

286,498

216,738

الخسارة اإلئتمانية كما في  ٣١كانون األول
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 .٦.٣إســـــــــــــتثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة
تصنف أرصدة إستثمارات مالية بالكلفة المطفأة ضمن المرحلة األولى:
إن حركة اإلستثمارات في أوراق مالية كانت كما يلي:
المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية
٢٠١٨

٢٠١٩
ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الرصيد في  ١كانون الثاني

338,043,816

420,223,153

عملية إستبدال)(Swap

)(55,978,751
_

)(65,394,079

تأثير إطفاء حسومات  /عالوات

)(1,233,043

)(1,785,258

280,832,022

338,043,816

إستحقاقات

2,687,256

5,135,034

283,519,278

343,178,850

فوائد سارية غير مستحقة القبض
الرصيد في  ٣١كانون األول

)(15,000,000

تتلخص حركة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:

المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية

الخسارة اإلئتمانية كما في  ١كانون الثاني
إضافات

ألف ل.ل.
2,137,009

2,582,599

57,250,853

22,564

)(352,905

)(468,154

59,034,957

2,137,009

إستبعادات
الخسارة اإلئتمانية كما في  ٣١كانون األول

٢٠١٩

٢٠١٨
ألف ل.ل.

 .٧.٣تعهـــــدات بكفـــــــالت وتكفـــــــــالت
تتوزع التعهدات بكفالت وتكفالت حسب تصنيفها كما يلي:

 ٣١كانون األول
المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية
٢٠١٨

٢٠١٩
ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

19,217,633

65,841,758

تصنيف  :٦-٤متابعة

_

_

تصنيف  :٨-٧دون العادية

_

_

تصنيف  :٩مشكوك بتحصيلها

_

_

19,217,633

65,841,758

_

)(228,078

19,217,633

65,613,680

تصنيف  :٣-١مخاطر متدنية او عادية

القيمة الدفترية االجمالية
الخسارة اإلئتمانية
القيمة الدفترية

تتلخص التغييرات في القيمة الدفترية التي ساهمت في التغييرات في الخسائر اإلئتمانية كما يلي:
 ٣١كانون األول
المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية
٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

65,841,758
_

70,664,737
4,012,088

إستحقاقات  /إستبعادات

)(46,624,125

)(8,835,067

القيمة الدفترية كما في  ٣١كانون األول

19,217,633

65,841,758

القيمة الدفترية كما في  ١كانون الثاني
إضافات

٧٦
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تتلخص حركة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:
 ٣١كانون األول
المرحلة األولى  ١٢شهر  -خسائر إئتمانية

الخسارة اإلئتمانية كما في  ١كانون الثاني
إضافات/إستبعادات

٢٠١٩

٢٠١٨

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

228,078

228,078

)(228,078

_

_

228,078

الخسارة اإلئتمانية كما في  ٣١كانون األول

ً
تركيز مخاطــــر اإلئتمــــــان ،وفقا للمناطـق الجغرافيــــــــة
قام المصرف بتوزيع اإلنكشافات على القطاعات الجغرافية باإلستناد إلى بلد الموطن للجهات المتعاقد معها كما يلي:

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
لبنان

البلدان العربية

إفريقيا

البلدان األوروبية

مختلف

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

523,641,078

_

_

_

_

523,641,078

520,658,449

_

_

6,329,155

الموجودات المالية
الصندوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار
ودائع لدى مصارف ومؤسسات المالية

2,670

526,990,274

_

37,164

519,447

29,697,143

161,371

قـروض وتسليفـات للزبائـن

15,459,614

_

33,054

_

29,008

15,521,676

إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

12,204,040

_

_

_

_

12,204,040

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

104,741,660

_

_

_

_

104,741,660

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

224,484,321

_

_

_

_

224,484,321

1,401,189,162

37,164

552,501

36,026,298

193,049

1,437,998,174

18,465,634

45,225

617,228

3,015

_

19,131,102

_

_

86,531

_

_

86,531

18,465,634

45,225

703,759

3,015

_

19,217,633

ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

المجموع

30,415,125

بنود خارج الميزانية
كفاالت
إعتمادات مستندية – تصدير مثبتة

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
لبنان

البلدان العربية

إفريقيا

البلدان األوروبية

مختلف

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الصندوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار

369,821,355

_

_

_

_

369,821,355

ودائع لدى مصارف ومؤسسات المالية

591,775,078

_

الموجودات المالية

_

8,830,955

2,687

600,608,720

_

40,116

1,464,585

18,140,700

359,478

20,004,879

قـروض وتسليفـات للزبائـن

19,945,149

548,089

164,730

_

283,693

20,941,661

ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

14,252,863

_

_

_

_

14,252,863

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

124,633,123

_

_

_

_

124,633,123

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

341,041,841

_

_

_

_

341,041,841

1,461,469,409

588,205

1,629,315

26,971,655

645,858

1,491,304,442

61,187,447

45,225

617,701

3,115

1,508

61,854,996

_

_

3,986,762

_

_

3,986,762

61,187,447

45,225

4,604,463

3,115

1,508

65,841,758

المجموع
بنود خارج الميزانية
كفاالت
إعتمادات مستندية – تصدير مثبتة
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ً
تركيـــز مخاطــــر اإلئتمــــــــان وفقـا للقطــــــاع اإلقتصـــــادي
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
مخاطر
سيادية

مؤسسات
مالية

صناعة

مقاوالت

تجارة

مختلف

أفراد

مجموع

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

_

526,990,274

_

_

_

_

_

526,990,274

_

30,415,125

_

_

_

_

_

30,415,125

_

_

4,209,289

3,390,131

5,814,974

314,709

1,792,573

15,521,676

إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر

_

12,161,321

_

42,719

_

_

_

12,204,040

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

_

104,741,660

_

_

_

_

_

104,741,660

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

الصندوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار
ودائع لدى مصارف ومؤسسات المالية
ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة
والتابعة
قـروض وتسليفـات للزبائـن

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

بنود خارج الميزانية
كفاالت

_

17,836,730

15,175

101,790

15,175

523,414

638,818

19,131,102

إعتمادات مستندية – تصدير مثبتة

_

86,531

_

_

_

_

_

86,531

_

17,923,261

15,175

101,790

15,175

523,414

638,818

19,217,633

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
مخاطر
سيادية

مؤسسات
مالية

صناعة

مقاوالت

تجارة

مختلف

أفراد

مجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

369,821,355

_

_

_

_

_

_

369,821,355

_

600,608,720

_

_

_

_

_

600,608,720

_

20,004,879

_

_

_

_

_

20,004,879

_

_

4,485,869

8,015,396

5,946,365

289,587

2,204,444

20,941,661

إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر

_

14,211,877

_

40,986

_

_

_

14,252,863

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

_

124,633,123

_

_

_

_

_

124,633,123

320,467,192

20,574,649

_

_

_

_

_

341,041,841

4,485,869

8,056,382

5,946,365

289,587

2,204,444

1,491,304,442

الموجودات المالية
الصندوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار
ودائع لدى مصارف ومؤسسات المالية
ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة
والتابعة
قـروض وتسليفـات للزبائـن

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

780,033,248 690,288,547

بنود خارج الميزانية
كفاالت

_

57,943,360

200

2,772,144

439,916

105,000

594,376

61,854,996

إعتمادات مستندية – تصدير مثبتة

_

3,986,762

_

_

_

_

_

3,986,762

_

61,930,122

200

2,772,144

439,916

105,000

594,376

65,841,758

٧٨
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الضمانات المأخوذة مقابل القروض والتسليفات للزبائن
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
قيمة الضمانات المستلمة
مخاطر الدين
اإلجمالي بعد
تنزيل الفوائد غير
المحققة

مؤونة الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة

صافي المخاطر

أموال موضوعة
كضمانة

تأمين عقاري من
الدرجة األولى

ضمانات شخصية

مجموع
الضمانات

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

قروض مصنفة عاملة
قروض تجزئة

664,410

)(158,425

505,985

274,869

_

23,641

298,510

قروض سكنية

1,286,600

_

1,286,600

_

3,859,200

_

3,859,200

قروض مصنفة عاملة-شركات
مؤسسات صغيرة ومتوسطة

2,694,421

)(892,305

1,802,116

57,534

15,124,678

_

15,182,212

قروض مشكوك بتحصيلها ورديئة

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

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
قيمة الضمانات المستلمة
مخاطر الدين
اإلجمالي بعد
تنزيل الفوائد غير
المحققة

مؤونة الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة

صافي المخاطر

أموال موضوعة
كضمانة

تأمين عقاري من
الدرجة األولى

ضمانات شخصية

مجموع
الضمانات

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

قروض مصنفة عاملة
قروض تجزئة

850,782

)(125,706

725,076

466,078

_

114,052

580,130

قروض سكنية

1,479,690

_

1,479,690

49,769

3,859,200

_

3,908,969

قروض مصنفة عاملة-شركات
مؤسسات صغيرة ومتوسطة

8,064,012

)(833,278

7,230,734

88,051

16,051,790

5,170

16,145,011

قروض مشكوك بتحصيلها ورديئة

28,513,579

)(17,007,418

11,506,161

_

37,061,888

_

37,061,888

38,908,063

)(17,966,402

20,941,661

603,898

56,972,878

119,222

57,695,998

٧٩

التقـرير الســــنوي | ٢٠١٩

مخاطر الســـــوق
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 الى مخاطر القطع.

مخاطر القطع
تنشأ مخاطر القطع من تأثير تقلبات أسعار الصرف على الموجودات والمطلوبات المصرفية بالعمالت األجنبية.

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
ليرة لبنانية

دوالر أميركي

جنيه إسترليني

يورو

عمالت أخرى

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الموجودات
الصندوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار

93,270,827

335,643,947

94,581

94,631,723

_

523,641,078

ودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية

47,732,603

313,336,081

21,144

165,889,560

10,886

526,990,274

_

28,037,743

642,590

1,648,589

86,203

30,415,125

قـروض وتسليفـات للزبائـن

741,084

14,780,592

_

_

_

15,521,676

إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمةالعادلة من خالل األرباح
والخسائر

170,000

12,005,110

_

28,930

_

12,204,040

_

104,741,660

_

_

_

104,741,660

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

34,264,054

190,220,267

_

_

_

224,484,321

أصول ثابتة مادية

4,984,175

41,691,246

_

_

_

46,675,421

أصول ثابتة غير مادية

280,815

_

_

_

_

280,815

موجودات أخرى

532,508

4,618,261

16,360

_

_

5,167,129

181,976,066

1,045,074,907

774,675

262,198,802

97,089

1,490,121,539

ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

مجموع الموجودات
المطلوبات
ودائع مؤسسات اإلصدار

_

79,600,991

_

883,859

_

80,484,850

ودائع المصارف والمؤسسات المالية

_

22,416,139

2,356

1,472,233

2,098

23,892,826

ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

_

607,156,982

_

235,275,512

_

842,432,494

ودائع وحسابات الزبائن

79,683,088

173,153,306

781,759

24,557,737

25,335

278,201,225

مطلوبات أخرى

4,836,188

4,948,536

7

_

_

9,784,731

مؤونات

7,049,216

699,523

_

_

_

7,748,739

مجموع المطلوبات

91,568,492

887,975,477

784,122

262,189,341

27,433

1,242,544,865

صافي الموجوادت

90,407,574

157,099,430

)(9,447

9,461

69,656

247,576,674

٨٠
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 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
ليرة لبنانية

دوالر أميركي

جنيه إسترليني

يورو

عمالت أخرى

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الموجودات
الصندوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار

100,712,663

247,888,339

91,128

21,129,225

_

369,821,355

ودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية

32,904,769

418,520,006

20,372

149,152,726

10,847

600,608,720

_

17,407,274

413,395

2,102,544

81,666

20,004,879

قـروض وتسليفـات للزبائـن

715,837

20,225,824

_

_

_

20,941,661

إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمةالعادلة من خالل األرباح
والخسائر

170,000

14,053,284

_

29,579

_

14,252,863

_

124,633,123

_

_

_

124,633,123

102,232,181

238,809,660

_

_

_

341,041,841

5,493,093

38,145,269

_

_

_

43,638,362

أصول ثابتة غير مادية

375,297

_

_

_

_

375,297

موجودات أخرى

426,568

1,303,112

12,009

4,677

_

1,746,366

536,904

172,418,751

92,513

1,537,064,467

ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة
أصول ثابتة مادية

مجموع الموجودات

1,120,985,891 243,030,408

المطلوبات
ودائع مؤسسات اإلصدار

_

79,548,202

_

619,105

_

80,167,307

ودائع المصارف والمؤسسات المالية

_

81,475,113

2,270

8,424,821

2,069

89,904,273

ودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

_

617,790,898

_

136,672,268

_

754,463,166

102,596,550

164,195,035

518,658

26,637,851

25,392

293,973,486

مطلوبات أخرى

3,029,166

388,618

27

6,714

_

3,424,525

مؤونات

7,514,679

639,755

_

_

_

8,154,434

مجموع المطلوبات

113,140,395

944,037,621

520,955

172,360,759

27,461

1,230,087,191

صافي الموجوادت

129,890,013

176,948,270

15,949

57,992

65,052

306,977,276

ودائع وحسابات الزبائن

٨١
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يتعرض المصرف لمخاطر العمالت على الموجودات والمطلوبات المالية
المقومة بعمالت غير الليرة اللبنانية .معظم هذه األصول والخصوم المالية
هي بالــــــــدوالر األميركي كما هو مذكـــــــور في اإليضـــــاح رقم  ،١يتم تقييم
موجودات ومطلوبات المصرف بالعمالت األجنبية بســـــــعر الصرف الرســــــــمي،
بينما هناك تقلبات عالية وتباين كبير في أســــــــــعار الصرف المتعددة غير
الرسمية في األسواق الموازية التي ظهرت منذ بداية األزمة اإلقتصادية
والسيطرة الفعلية على رأس المال وعلى عمليات سحب العمالت األجنبية
والتحويالت من 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.

٨٢

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل.

تتلخص وضعية فجوة مخاطر أسعار الفوائد على جدول تحليل حساسية الفوائد للحسابات كما تبينه الجداول التالية:

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

ّ
غير معرضة
للفائدة

أقل من شهر

بين شهر وثالثة
أشهر

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

بين ثالثة أشهر بين سنة وخمس
سنوات
وسنة

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

أكثر من خمس
سنوات

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الموجودات المالية

الصندوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار

101,673,488

189,003,617

15,074,113

944,255

26,914,357

190,031,248

523,641,078

الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية

26,432,971

248,566,339

8,381,020

243,609,944

_

_

526,990,274

الودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة
والتابعة

3,579,579

26,835,546

_

_

_

_

30,415,125

القـروض والتسليفـات للزبائـن

11,660,346

3,134,884

419,862

175,409

131,175

_

15,521,676

إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة
بالقيمةالعادلة من خالل األرباح والخسائر

12,204,040

_

_

_

_

_

12,204,040

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

89,487,000

_

_

179,660

15,075,000

_

104,741,660

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

)(61,104,713

4,257,392

36,251,954

5,818,886

170,394,594

68,866,208

224,484,321

مجموع الموجودات المالية

183,932,711

471,797,778

60,126,949

250,728,154

212,515,126

258,897,456

1,437,998,174

المطلوبات المالية

ودائع مؤسسات اإلصدار

4,927,369

75,557,481

_

_

_

_

80,484,850

ودائع المصارف والمؤسسات المالية

4,839,125

15,284,951

_

3,768,750

_

_

23,892,826

الودائع لدى المصرف األم والمصارف
الشقيقة والتابعة

504,612

239,218,306

429,390,737

173,318,839

_

_

842,432,494

ودائع وحسابات الزبائن

38,618,403

143,916,042

52,239,105

40,159,115

3,268,560

_

278,201,225

مجموع المطلوبات المالية

48,889,509

473,976,780

481,629,842

217,246,704

3,268,560

_

1,225,011,395

يتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة للمحفظة المصرفية بصورة أساسية عبر مراقبة فجوة نسب الفوائد
٨٣
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 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
ّ
غير معرضة
للفائدة

أقل من شهر

بين شهر وثالثة
أشهر

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

بين ثالثة أشهر بين سنة وخمس
سنوات
وسنة
ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

أكثر من خمس
سنوات

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

الموجودات المالية

الصندوق وودائع لدى مؤسسات اإلصدار

الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية

الودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة
والتابعة

القـروض والتسليفـات للزبائـن

إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة
بالقيمةالعادلة من خالل األرباح والخسائر

إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

إستثمارات في أوراق مالية بالكلفة المطفأة

مجموع الموجودات المالية

_

8,338,473

166,997,166

369,821,355

123,407,719

_

600,608,720

_

20,004,879

_

20,941,661

14,252,863

26,439,923

87,209,493

80,836,300

2,793,540

242,994,972

94,165,526

137,246,963

4,929,000

15,075,879

_

_

_

11,747,344

8,063,727

_

413,039

717,551

14,252,863

_

_

_

_

_

109,378,462

_

_

179,661

15,075,000

_

124,633,123

)(2,347,044

701,454

2,518,553

58,042,627

210,947,731

71,178,520

341,041,841

167,194,088

354,045,525

177,520,379

195,882,290

358,486,474

238,175,686

1,491,304,442

المطلوبات المالية

ودائع مؤسسات اإلصدار

4,636,762

75,530,545

_

_

_

1,000,413

81,167,720

ودائع المصارف والمؤسسات المالية

12,282,534

66,393,457

6,039,547

5,188,735

_

_

89,904,273

الودائع لدى المصرف األم والمصارف
الشقيقة والتابعة

70,022

413,018,531

216,697,770

124,676,843

_

_

754,463,166

ودائع وحسابات الزبائن

38,055,049

127,290,137

26,511,924

71,894,477

30,221,899

_

293,973,486

مجموع المطلوبات المالية

55,044,367

682,232,670

249,249,241

201,760,055

30,221,899

1,000,413

1,219,508,645

٨٤
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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  ١٧تشرين األول
 ،٢٠١٩تعرض 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.

إستحقاقات المطلوبات المالية
 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،
حتى ثالثة أشهر

بين ثالثة أشهر و سنة

بين سنة
وخمسة سنوات

أكثر من خمسة سنوات

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

المطلوبات المالية
ودائع مؤسسات اإلصدار

80,484,850

_

_

_

80,484,850

ودائع من مصارف ومؤسسات مالية

20,124,076

3,768,750

_

_

23,892,826

ودائع المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

669,113,655

173,318,839

_

_

842,432,494

ودائع وحسابات الزبائن

234,773,550

40,159,115

3,268,560

_

278,201,225

1,004,496,131

217,246,704

3,268,560

_

1,225,011,395

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،
حتى ثالثة أشهر

بين ثالثة أشهر و سنة

بين سنة
وخمسة سنوات

أكثر من خمسة سنوات

المجموع

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

المطلوبات المالية
ودائع مؤسسات اإلصدار

80,167,307

_

_

1,000,413

81,167,720

ودائع من مصارف ومؤسسات مالية

84,715,538

5,188,735

_

_

89,904,273

ودائع المصرف األم والمصارف الشقيقة والتابعة

629,786,323

124,676,843

_

_

754,463,166

ودائع وحسابات الزبائن

191,857,110

71,894,477

30,221,899

_

293,973,486

986,526,278

201,760,055

30,221,899

1,000,413

1,219,508,645

٨٥
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 .٣٢إدارة رأس الـمــــــــــــــــــال
يدير المصرف رأس المال بحيث يتقيد بمتطلبات كفاية رأس المال المحددة من قبل مصرف لبنان  ،وهو السلطة المنظمة األهم بالنسبة للمصرف.
يفرض مصرف لبنـان على كل مصرف ،أو مجموعة مصرفيـة ،أن تخصص من أصل أموالها الخاصة األساسية حد أدنى إلزامي لرأس المال قـدره  ١٠مليار ل.ل .عن
مركـزه الرئيسي (في لبنان) ،و  ٥٠٠مليون ل.ل .عن كل فـرع محلي ،و  ١.٥مليار ل.ل .عن كل فرع في الخارج (للمصارف اللبنانية ،وذلك باإلضافة إلى المبلغ الذي
تفرضه السلطات المعنية في الخارج).
تنقسم األموال الخاصة األساسية والمساعدة للمصرف كما يلي :

أموال خاصة أساسية ()Tier 1

أموال خاصة مسانـدة ()Tier 2

تشــــــــــــمل؛ أســـــــــــــــهم رأس المال العاديــــة ،المقدمات النقدية المخصصة من

تمثل  %٥٠من التغيير اإليجابي المتراكم من القيمة العادلة لألوراق المالية

المســــــــاهمين لرأس المال ،اإلحتياطيات القانونيـة والنظامية المأخوذة من

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

األرباح ،أرباح سابقـة مدورة (ال تشــــمل أرباح السنة الجارية) ،على أن ينـزل منها
قيمة األصول الثابتة غير المادية.
لقد تقيد المصرف بالمتطلبات الرأسمالية المفروضة خالل الفترة الحالية:

 ٣١كانون األول٢٠١٩ ،

 ٣١كانون األول٢٠١٨ ،

ألف ل.ل.

ألف ل.ل.

األموال الخاصة األساسية

208,733,720

198,485,630

األموال الخاصة المساندة

38,223,000

13,021,500

األموال الخاصة اإلجمالية المعتمدة (البسط)ط

246,956,720

211,507,130

مخاطر اإلئتمان

1,544,165,624

1,062,251,321

مخاطر السوق

26,519,520

32,684,152

مخاطر التشغيل

65,478,750

59,162,875

1,636,163,894

1,154,098,348

نسبة األموال الخاصة اإلجمالية

15.09%

18.33%

نسبة األموال الخاصة األساسية الصافية

12.76%

17.20%

نسبة حقوق حملة األسهم العادية بعد التنزيالت

12.76%

17.20%

مجموع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر وبنود خارج الميزانية والتشغيل (المقام)ة

بعد تخفيض تصنيف مخاطر اإلئتمان السيادي من فئة “ ”Bإلى الفئة “ ”Cمن قبل وكاالت التصنيف الدولية ،أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم  ٥٢٧بتاريخ
 ١٨أيلول  ،٢٠١٩بتعديل أوزان المخاطر في إحتساب نسبة المالئمة .عالوة على ذلك ،في الفترة الالحقة من تاريخ بيان الوضع المالي ،أصدر مصرف لبنان تعميم ًا
وسيط ًا آخر رقم  ٥٤٣بتاريخ  ٣شباط  ٢٠٢٠بشأن إحتساب المالءة .تم تخليض التغيرات األساسية كما يلي:

٨٦
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•يعدل وزن مخاطر التوظيفات لدى مصرف لبنان (بما في ذلك شهادات

•يحظر على المصارف توزيع أي أرباح في حال تدنت أي من نســــب المالءة
لديه عن:

اإليداع) بالعملة األجنبية بنســــــــبة  %١٥٠بدالً من ( %٥٠بإســــــــــتثناء الودائع
القصيرة األجل التي تقل عن عام واحد).

%

•تكوين إحتياطي الحفــــــــــاظ على األموال الخاصة (Capital Conservation
 )Bufferبنســـــــبة  %٢.٥من الموجوادت المرجحة بدالً من  .% ٤.٥في حال
تدني هذا اإلحتياطي إلى أقل من  ،% ٢.٥يتعيين على المصارف إعادة
تكوين النقض في األموال الخاصة من بين العنـــــــاصر المقبولة ضمن فئة

نسبة حقوق حملة األسهم العادية

7

نسبة األموال الخاصة األساسية

10

نسبة األموال الخاصة اإلجمالية

12

حقوق حسملة األســـــــــــهم العادية وذلك لبلوغ النسبة أعاله خالل مهلة
حدها األقصى  ٣سنوات وفق ًا لخطة عمل يقدمها المصرف المعني إلى

•زيادة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة النظامية لجميع الموجودات المالية
المقيمة بما في ذلك أرصدة المصارف مع المصرف المركزي بالعمالت

لجنة الرقابة على المصارف.

األجنبية.
• الحد األدنى الجديد لنسب رأس المال:
%
نسبة حقوق حملة األسهم العادية

7.0

نسبة األموال الخاصة األساسية

8.5

نسبة األموال الخاصة اإلجمالية

10.5

 .٣٣إلتزامات محتملة
هنـــــــاك بعض الدعـــــاوى القـــــــانونيـــــــة مقامــــة ضد المصرف وبرأى اإلدارة

كما جاء في اإليضــــــــاح رقم  ،١٨إن التصاريح الضريبية للســــــــنوات من ٢٠١٤

والمستشار القانوني للمصرف فإنه غير المحتمل أن يترتب إلتزامات هامة

إلى  ٢٠١٩تبقى خاضعة للمراجعـــــة والتكليف النهـــــــائي من قبل دائرة كبار

من جرائها.

المكلفين.

 .٣٤أحداث الحقة لتاريخ بيان الوضع المالي
في الفترة الالحقة لتاريخ بيان الوضع المالي ،تم إعالن فيروس كورونا
وبـاء عالمي ًا من قبل منظمة الصحة العالمية .نتيجة ذلك تم
()COVID-19
ً

إتخاذ تدابير وقائية من قبل الســـلطات المحلية بما فيها إقفال المؤسسات
التجاريـــــــة وغيرها من قطــــــاعـــــــات األعمال .ال يعتبر هذا الحدث حدث ًا
معدالً للبيانات المالية المنتهية كما في  ٣١كانون األول  .٢٠١٩ال يمكن
إلدارة المصرف تقدير تأثير هذا الحدث على البيانـــــات المالية للمصرف

في الفترة الالحقــــة لتاريخ بيـــــــــان الوضع المالي ،في  ٧آذار  ،٢٠٢٠أعلنت

الحكومة اللبنانية قرارها بالتخلف عن سداد سندات  %٦.٧٥بقيمة  ١.٢٠مليار
دوالر أميركي المســـــــــــــــتحقة في  ٩آذار  ٢٠٢٠وجميع اإلســــــــتحقاقات

المتبقية بالعمالت األجنبية (راجع إيضاح رقم .)١
بتاريخ  ٤آب  ،٢٠٢٠وقع إنفجار مميت ومدمر في ميناء بيروت ألحق أضرار ًا

للعام  ٢٠٢٠بصورة معقولــــــة .إن إدارة المصرف ال تتوقع تأثيـــر مهم لهذا

جسيمة بالممتلكات في منطقة واسعة من العاصمة إلى جانب عدد كبير

الحدث على قدرة المصرف على متابعـــة أعماله وبالتالــــي قامت بإعــداد

من الضحايا مما أدى إلى تفاقم األزمة المالية السائدة في البالد.

البيـــانــــات الماليـــــة للســــــــنة المنتهيـــــة كمــــا فـــي  ٣١كانون األول ٢٠١٩
على أساس مبدأ اإلستمراريــــة.

 .٣٥الموافقة على البيانات المالية
وافق مجلس إدارة المصرف اإلدارة بتاريخ  ١٨كانون األول  ٢٠٢٠على إصدار البيانات المالية للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول .٢٠١٩
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مصرف شـــــــــــــــــــــمال
إفريقيــــــــــــا التجاري
التقرير السنوي

