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 زدول     
 
 2014الرمػّة الػمٍمّة غمال ا

 

 

  ـُ الموجٌّة المالّة الشوة خالل المطرف هشاط غن اإلدارة مرلس ثكرِر غلَ والمطادلة اإلؼالع -1
31/12/2014. 

 .الصشابات مرازػُ ثكرِري  غلَ اإلؼالع -2

 .الشرغّة الرلابة و الفجٍى ًّئة ثكرِر غلَ اإلؼالع -3

 .م31/12/2014 ـُ الموجٌّة المالّة للشوة الخجامّة والصشابات الػمٍمّة المّزاهّة غلَ المطادلة -4

غغاء رئّس ذمة إبراء -5
 
 .31/12/2014 ـُ الموجٌّة المالّة الشوة غن اإلدارة مرلس وا

 م 2015 صوة غن المط     رف ششابات لمرازػة الخارزّة المرازػ    ة من جبُ ثػّّن غلَ المطادلة -6
ثػابٌم وثصدِد
 
 .ا
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    2015 - 2014مرلس اإلدارة لػام رِر ثك 

    

 الشادة المشاًمشن 

 ممدو مطرف لّبّا المرهزي / الشّد 

 ممدلُ مدلكُ الصشابات / الشادة 

 ممدو ًّئة الرلابة الشرغّة / الشّد 

 ،،الصغٍر النرِم 

 الشالم غلّنم ورشمة هللا وبرهاثي ،،

صمُ،
 
غغاء زمالئُ غن وهّابة با

 
ن ِشرهُ اإلدارة، مرلس ا

 
رشب ا

 
 االزجماع لصغٍر  زمّػاً  بنم ا

 .االصجدمار و للجرارة المجصد المطرف لمشاًمُ الشوٍي

ول غامة غمٍمّة هرمػّة الٍّم هرجمع
 
 الٍعع هجّرة ... لشراً  ولنن اخجّاراً  لّس لّبّا، خارج مرة ال

موُ
 
 .2012 غام موذ لّبّا ثػّشي الذي المجردي اال

خر
 
ول الوطؿ خالل لّبّا ـُ ثم الػمٍمّة للرمػّة اهػكاد ا

 
 غلَ للمطادلة وذلم ،2014 غام من اال

 .2013 للػام الخجامّة الصشابات

ن وغلّي،
 
 زلشجّن ـُ 2015 و 2014 للػامّن الخجامّة الصشابات ـُ صّوظر الٍّم ازجماغوا ـا
 .مخجلفّن

خّر ان
 
 الجكطّر مرزػي لّس الػمٍمّة، الرمػّة لبو من الخجامّة الصشابات غلَ المطادلة ـُ الجا

ن شّح المطرف، إدارة لبو من
 
 مطرف لبو من اغجمادًا ثم الٍّم، غلّنم المػروعة الصشابات ا

موُ الٍعع ولنن ... شّوٌا ـُ موجظم بشنو المرهزي  لّبّا
 
 اهػكاد غدم ـُ الٍشّد الشبب هان اال

 .الػمٍمّة الرمػّة

خر زاهب من
 
 ًذا شملٌا الجُ الشوٍات خالل لّبّا خارج باهجظام ازجماغاثي اإلدارة مرلس واضو ،ا

 .الجكرِر
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ن   
 
 بّن اثفاق الَ الجٍضو دون شال الملّشّات شنم مصلي شو الذي الكاهٍن وؽّاب الفٍعَ اصجمرار ا

ؼراف
 
ؼراف غدة لبو من ثبذل الجَ المرٌٍدات من بالرؽم الشلؽة، غلَ المجوازغة اال

 
 و ومصلّة  إللّمّة و دولّة ا

دى
 
 ـُ هكص غوي هجذ الذي االمر الوفػ، اصػار ًبٍط مع ذلم وثزامن الوفؽُ االهجاج ثكلص الَ الٍعع ًذا ا

ولفت ...المجاشة المالّة المٍارد
 
  الرواثب غلَ للطرف للدولة المالّة المٍارد اصجػمال والجطر الجومّة مشارِع ـا

 ـُ اللّبُ الدِوار ضرف صػر وثدًٍر  االلجطادي الصراك وثٍلؿ الجٍثر، شدة وزادت االصجٌالهّة، المٍاد واصجّراد
ت ، المٍازي  الشٍق

 
دى الذي االمر الػملة، ثخزِن الَ اللّبُ المرجمع شرائس بػظ ولرا

 
 الشٍّلة، ـُ هكص الَ ا

ى ـُ المجصد المطرف ِنن ولم االخجؽاف، و الشؽٍ غملّات وه درت
 
 .ذلم هو غن موا

 ـُ الفروع بػظ ودمذ ؽلق ـُ ثمدلت ازراءات، غدة المطرف ادارة اثخدت الجؽٍرات، ًذى خؽر من وللصد
 .المرشلة مجؽلبات مع ثجمشَ الجُ الوشاؼات غلَ واالبكاء الوائّة، المواؼق

هملت هما
 
شنام ِؽبق مطرف الَ ثكلّدي مطرف من الجصٍل ـُ خؽجٌا المطرف ادارة وا

 
 وِشرهُ .الشرِػة ا

ن إـادثنم
 
نم با ن الرائدة، المطارف من ِػجبر مطـر

 
 .االهراز ًذا شكق الذي الٍشّد المطرف ِنن لم ا

ن غلنّم، المػروعة المالّة الكائم من صجالشظٍن وهما
 
ن اصجؽاع المطرف ـا

 
 زادت شّح ...ؼّبة هجائذ ِصكق ا

ٍع  غام دِوار ملٍّن 441.8 مكابو دِوار ملٍّن 454.5 مبلؼ الَ لجطو ،2014 غام المٍزدات مرم
 ضاـُ ووضو ، 2013 غام ملٍّن 333 بمبلؼ بالمكارهة دِوار ملٍّن 351.3 ملبؼ الَ الٍدائع ،وارثفػت2013
رباح

 
  بمبلؼ الدٍِن مصفظة دغم المرلس لرر  الجصٍط، صّاصة ولجوفّذ لّبُ، دِوار ملٍّن 7.3 مبلؼ الجشؾّلّة اال

هجٌت دِوار، ملٍّن 11.3
 
مر دِوار، ملٍّن 3.9 بمبلؼ دـجرِة بخشارة المالّة الشوة وا

 
دى الذي اال

 
 ًبٍط الَ ا

 .دِوار ملٍّن 94.9 الَ المشاًمّن شكٍق

رباح دِوار ملٍّن 28.9 مبلؼ المطرف شكق ،2015 الػام وـُ
 
 االصجمرار اإلدارة مرلس ولرر  ضاـّة، ثشؾّلّة ها

 .دِوار ملٍّن 28.7 بمبلؼ الدٍِن مصفظة دغم ـُ

خر، زاهب ومن
 
 ،2014 غام دِوار ملٍّن 451 مع مكارهة دِوار ملٍّن 556 الَ لجطو المٍزٍدات شرم ارثفع ا

 .2014 غام دِوار ملٍّن 351.3 مبلؼ مكابو دِوار ملٍّن 454.2 مبلؼ الَ الٍدائع شرم ووضو
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مام
 
ن لّبّا، ـُ المشجكبلّة الرؤِا ؽّاب وا

 
 المكام ـُ ثٌدف والجُ الجصٍط، صّاصة ـُ صّشجمر اإلدارة مرلس ـا

ول
 
مٍال شماِة الَ اال

 
 االئ جماهّة الجشٌّالت مصفظة دغم ـُ االصجمرار خالل من المشاًمّن وشكٍق المٍدغّن ا

 .%100 بوشبة ثؾؽّجٌا ِجم شجُ

مو
 
ن ـُ هبّر اال

 
وعاع ثجصشن ا

 
من وِػٍد المشجكبو، ـُ اال

 
ٍع زمّع الَ واالصجكرار اال   لّبّا، رب

 
 مشّرة ولجبدا

 . المجوٍغة لّبّا بخّرات الرمّع وِوػم الجومّة

ثكدم
 
 والَ المرهزي، لّبّا مطرف مكدمجٌا وـُ الرلابّة الشلؽات والَ المطرف، مشاًمُ الَ الرزِو بالشنر ا

غمال ورزال المؤصشات من مػوا المجػاملّن زمّع
 
م اال ن ِفٍثوُ وال ودغمٌم، ثفٌمٌم غلَ وؽًّر

 
خص ا

 
 ا

ًلَ البوم مرمٍغة بالشنر
 
 اشنر هما والمػوٍي، الفوُ الدغم هو لوا لدم الذي االصجراثّرُ شرِنوا المجصد، اال

م غلَ بالمطرف الػاملّن زمّع  االصجدوائّة الظروف هجّرة ضػبة، مٍالؿ من لي ِجػرعٍن لما ومػاهاثٌم ضبًر
ن ) المشّرة ثشجمر وبٌم ومػٌم البلد، بٌا ِمر الجُ

 
 .( هللا شاء ا

 

 .... الجٍـّق ولُ واالي

  

  

  

 غمار الشػٍديغبدهللا                                                                                         

 مرلس اإلدارة رئّس                                                                                         
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   2014مرلس اإلدارة لػام رِر كث

 الجوفّذِة اإلدارة *     
    

    
 
رباح ثصكّق الَ المطرف ثصٍل ولد 2014 غام بدا

 
صجٍـَ و ثشؾّلّة ا

 
 مخططات من إشجّازاثي ا

  .الكروض
 
 باإلعاـة اللّبُ بالشٍق المجمّزة و النبرى  الشرهات زبائن إزجذاب ـَ للجٍصع الجخؽّػ وبدا

ي وموجرات المطرف ـروع ـُ الجٍصع الَ ـراد اإلصالمّة الطّـر
 
 الفٍائد إشجشاب إِكاف بػد ذلم و لال

 .2013 لشوة 1 رلم الكاهٍن خالل من االـراد لروض غلَ

 مبوَ وثصٍِر للػمو الشػال وؽٍط زوزور ـرغَ ثرٌّز ثم هما الػام بداِة ـَ بوؾازي  ـرع  إـججاح ثم
هبر غدد إلصجكبال الشٍاهُ ـرع 

 
 وـجس للجمٍِو هبّرة شرهة 20 غن ماِزِد إزجذاب ثم هما .الزبائن من ا

دى مما المشجودِة اإلغجمادات
 
ول الوطؿ خالل % 20 بوشبة اإلئ جماهّة المصفظة همٍ الَ ا

 
 من اال

 .2014 الػام

ت 13/07/2014 ـَ و
 
 المرمٍغات بّن غوّفي مػارك خالل من النبّرة االموّة االعؽرابات بدا

دى مما ؼرابلس ـُ المخجلفة المشلصة
 
زٌزثٌا و بالدولة هامو شلو الَ ا

 
ؽلكت المخجلفة ا

 
ؽلب ـا

 
 ا

بٍابٌا المطارف
 
 إدارة خؽي ثوفّذ وثم ـروغة بػظ ـَ بالػمو اصجمر الذى المجصد المطرف غدا ـّما ا

زمة
 
ّة ثوفّذًا ثم والجُ مشبكاً  المٍعٍغي اال  اـغو وعع الَ الصّاة غادت شجُ الػاملّن هاـي من بصـر

 .الػام هٌاِة إلجراب مع للّالً 

برز  من وهان
 
 اضٍل شماِة الرئّشَ ًدـٌا وخارزّة مصلّة إدارِة لران ثنٍِن الخؽة ًذة هكاط ا
داء لنّفّة ٍِمّة دراصة الَ باإلعاـة بي والػاملّن المطرف

 
 للمٍاؼوّن صٍاء الخدمات وثكدِم الػمو ا

و
 
 .بالبالد الٍلت ًذا ـُ الشائدة المجؾّرات ظو ـُ للشرهات ا

شداث ثلم غن هجذ ولد 
 
ؽلب خروج اال

 
ضصاب ا

 
 لّبّا خارج من للػمو االغمال رزال من الشرهات ا

شجرلت من ـموٌم
 
خرون و مخازهٌم و مطاهػٌم ا

 
ؽلكٍ ا

 
 الطراع بمواؼق لجٍازدًا المخازن  و المطاهع اا

 . المشلس
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ملٍّن دِوار  21.5من ًذا الٍعع المؤصؿ اصجؽاع المطرف زِادى إِراداثي خالل الػام الَ وبالرؽم 
غمال من خالل % 43ملٍّن دِوار وًُ ثمدو  15و البالؼ  2013مكارهي بما ثصكق غام 

 
زِادى ـُ شرم اال
 .مشاهدة زبائن المطرف صٍاء هاهٍا داخو لّبّا خارزٌا و الجٍاضو مػٌم بشنو مشجمر

ا مخططات بجنٍِن الجصٍط الَ المطرف إدارة اعؽرت االموَ االهٌّار ًذا مع و  ملٍّن 11.2 لدًر
غمال و مطاهع ثٍلؿ من ذهرى للشالؿ هجّرة دٍِن ثػدر لمكابلي دِوار

 
 .الشرهات ا

شداث شٌدت هما
 
 ـروع خالل من زبائوٌا خدمة و الػزِزِة مدو الفروع ببػظ الػمو ثػلّق الػام ا

خرى 
 
ُؽِلق هما ا

ٌ  
زّو الَ باالعاـة ثماماً  بوؾازي  ـرع  ا

 
 ؽٍط و زوزور ـرع  مدو زدِدة الفروع ـجس ثا

ن شّح الشػال
 
موّة الظروف ا

 
 . بذلم ثشمس ثنن لم اال

خرى  هاشّة ومن
 
صجؽاع ا

 
رضدى بشداد اإللجزام المطرف ا

 
 ولجٌا ـُ اإلغجمادات وثؾؽّة المراصلّن ا

ى دون بالنامو
 
خّر ا

 
ًلَ البوم اإلصجراثّرُ الشرِم مشاهدى خالل من ثا

 
 خالل البصرِن – المجصد اال

زمة ولت
 
ِي لبٍل من بالخارج ه دّرة مطارف ثٍلفت شّن المشاهدى إصجمرار و اال

 
 من ضادرى إغجمادات ا

 .لّبّا

ٍج بالطػاب ملَء غام بػد و رض غلَ االلجطادِة و االموّة بالمجؾّرات ِم
 
ن اال الٍالع ا

 
 المطرف ا

صجؽاع
 
رباح ثصكّق ا

 
ا ثشؾّلّة ا  ـُ خشائر ضاـَ وثصكّق المخططات لبو دِوار ملٍّن 7.3 لدًر

ا الػام هٌاِة  .المؽلٍبة المخططات ثنٍِن بػد دِوار ملٍّن 3.95 لدًر

       

 

 

 الػامالمدِر  
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10 
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من جب الباروهُ| ثكرِر مرازع الصشابات   



 ثكرِرا المرازػّن الخارزّّن

غلَ بابامن جب | ثكرِر المصاصب الكاهٍهُ   
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 باباغلَ من جب | المصاصب الكاهٍهُ ثكرِر  
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لرمػّة الػمٍمّة االغجّادِةاجماع زا -المطرف المجصد للجرارة واالصجدمار   

 2014لػام  الخجامّةغلَ المّزاهّة الػمٍمّة والصشابات المطادلة     



 2014/12/31 لائمة الدخو غن الشوة المالّة الموجٌّة ـُ

   (شركة مساهمة لٌبٌة ) المصرف المتحد للتجارة واالستثمار      

   م   2014/12/31قائمة الدخل عن السنة المالٌة المنتهٌة فً   

            

  2014   2013   

   بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً اإلٌضاح البند

   5,958,797   10,950,677  14 إٌرادات الفوائد واالرباح

   (489)   0   الفوائد المدفوعة 

   5,958,308   10,950,677   صافً الفوائد
            

   3,621,327   6,564,439  15 صافً العموالت المصرفٌة

   4,771,878   3,920,314  16 صافً ارباح المتاجرة 

   734,939   86,993  17 اٌرادات عملٌات اخرى 

   15,086,452   21,522,423   إجمالً اإلٌرادات التشغٌلٌة

   710,516   11,290,396  18 صافً مخصص  القروض والتسهٌالت 

   15,796,967   10,232,027   صافً اإلٌرادات التشغٌلٌة
            

   7,594,794   8,363,213  19 المرتبات وما فً حكمها

   1,460,312   1,809,188  20 مصروف االستهالك

   3,855,027   4,015,599  21 المصروفات اإلدارٌة والعمومٌة

   12,910,133   14,188,000   إجمالً المصروفات اإلدارٌة والعمومٌة
            

   2,886,835   (3,955,973)   (خسائر)األرباح قبل الضرائب 

   0   0   مصروف ضرٌبً

   2,886,835   (3,955,973)   (خسائر)الخسائر بعد الضرائب/صافً األرباح 

    
        

       .جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة وتقرأ معها 21الى  1تشكل اإلٌضاحات من 

            

   اٌمن سمٌر الجمال  عبد هللا عمار السعودي

   المدٌر العام  رئٌس مجلس اإلدارة

  

  

   علً حسن بابا إبراهٌم البارونً 
   المراجع الخارجً المراجع الخارجً

    

االغجّادِةالػمٍمّة لرمػّة اازجماع  -المطرف المجصد للجرارة واالصجدمار   
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 المّزاهّة الػمٍمّة  المكارهة ـُ
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2014/12/31 
          

 (شركة مساهمة لٌبٌة ) المصرف المتحد للتجارة واالستثمار   

 م 2014/12/31المٌزانٌة العمومٌة المقارنة فً 
          

    2014   2013 
 القٌم بالدٌنار اللٌبً   القٌم بالدٌنار اللٌبً اإلٌضاح األصـــول

         األصول المتداولة

 107,199,009   130,979,880 1 نقدٌة وأرصدة لدى مصرف لٌبٌا المركزي 
 170,000,000   100,000,000 2 ودائع وشهادات إٌداع لدى مصرف لٌبٌا المركزي

 24,224,651   59,930,304 3 أرصدة وحسابات جارٌة لدى المصارف 
 116,137,426   136,280,372 4 صافً القروض والتسهٌالت   

 16,000   16,000 5 إستثمارات مالٌة  
 1,418,761   1,874,783 6 أرصدة مدٌنة   

 18,790,298   18,666,259 7 صافً األصول الثابتة 
 632,817   587,206 8 (  بالصافً)أصول غٌر ملموسة 

 3,427,108   6,123,263 9 أصول اخرى
 441,846,071   454,458,067   إجمالً األصول 

          

         الخصوم وحقوق المساهمٌن

         إلتزامات

 333,004,602   351,281,266 10 ودائع العمالء
 8,712,004   6,921,246 11 أرصدة دائنة وإلتزامات اخرى

 1,220,217   1,360,501 12 المخصصات العامة
 342,936,823   359,563,012   مجموع اإللتزامات

          

       13 حقوق المساهمٌن

 88,000,000   96,800,000   رأس المال المصدر المدفوع
 1,708,277   1,708,277   اإلحتٌاطً القانونً

 12,235,078   3,376,858   عالوة إصدار األسهم
 (3,034,107)   (6,990,080)   خسارة مرحلة/ أرباح 

 98,909,248    94,895,055                 مجموع حقوق المساهمٌن
 441,846,071   454,458,067   إجمالً اإللتزامات وحقوق المساهمٌن

          

         الحسابات النظامٌة

 53,608,112   40,722,900   إلتزامات المصرف مقابل إعتمادات مستندٌة
 41,374,850   45,748,166   إلتزامات المصرف مقابل خطابات ضمان

 94,982,962   86,471,066   إجمالً الحسابات النظامٌة
          

     .جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة وتقرأ معها 21الى  1تشكل اإلٌضاحات من 

          

          

 اٌمن سمٌر الجمال  عبد هللا عمار السعودي

 المدٌر العام  رئٌس مجلس اإلدارة

  

 علً حسن بابا إبراهٌم البارونً 

 المراجع الخارجً المراجع الخارجً

          



 لائمة الجؾّر ـُ شكٍق المشاًمّن
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 البٌــــــان

رأس المال 

 المدفوع

االحتٌاطً 

 عالوة اصدار القانونً
 االجمالً صافً ارباح العام ارباح مرحلة

 ل.د ل.د ل.د ل.د ل.د ل.د

  986,568  80,000,000 2013-1-1الرصٌد فً 
20,198,820  

(5,453,385) 0  95,732,004  

  8,000,000        8,000,000 رأس المال 

 (7,963,743) (7,963,743) عالوة إصدار األسهم

  254,151  254,151 *التغٌر فً االرباح المرحلة 

  2,886,835  2,886,835 صافً ارباح العام

  0 (721,709)  721,709 االحتٌاطً القانونً 

 (2,165,126)  2,165,126 االرباح المرحلة  

-12-31الرصٌد كما فً 

2013 
88,000,000  1,708,276  

12,235,077  
(3,034,107) 0  98,909,247  

  1,708,276  88,000,000 2014-1-1الرصٌد فً 
12,235,077  

(3,034,107) 0  98,909,247  

  8,800,000        8,800,000 رأس المال 

 (8,858,219) (8,858,219) **عالوة إصدار األسهم

  0 التغٌر فً االرباح المرحلة 

 (3,955,973) (3,955,973) صافً ارباح العام

  0 االحتٌاطً القانونً 

  0  3,955,973 (3,955,973) االرباح المرحلة  

-12-31الرصٌد كما فً 

2014 
96,800,000  1,708,276  

3,376,858  
(6,990,080) 0  94,895,055  



 2014/12/31 لائمة الجدـكات الوكدِة للشوة المالّة الموجٌّة ـُ

20 

 2013 2014 البٌان
 التدفقات النقدٌة من النشاط التشغٌلً 

 صافً ارباح العام 
(3,955,973) 2,886,835  

 اهالكات العام 
1,681,432  1,460,312  

  4,347,147        (2,274,541)                  التدفقات النقدٌة قبل التغٌر فً رأس المال 

 التغٌر فً رأس المال العامل 

 المقاصة 
(2,164,374) 4,514,099  

 قروض وتسهٌالت 
(28,909,860) (45,523,488) 

 مدٌنون وارصدة مدٌنة اخرى 
(3,152,177) (3,402,610) 

 ودائع العمالء
18,276,664  38,270,754  

 ارصدة دائنة وإلتزامات اخرى
(1,790,759) 5,302,330  

 المخصصات العامة 
82,064  (544,582) 

 مخصص الدٌون المشكوك فٌها 
11,290,396  (710,516) 

 الفوائد المجنبة 
(2,523,481) 351,293  

  2,604,428 (11,166,069) صافً التدفق من النشاط التشغٌلً 

 الودائع لدي مصرف لٌبٌا المركزي 
(22,467,930) 3,401,379  

 شهادات اإلٌداع 
60,000,000  (3,000,000) 

 شراء اصول غٌر ملموسة 
(266,075) (154,734) 

 شراء اصول ملموسة  
(1,245,713) (1,395,939) 

 إستبعادات اإلهالكات األصول التابتة 
(122,208) (214,700) 

 إستبعادات  األصول التابتة 
122,215  229,392  

  1,469,826  24,854,220 صافً التدفقات النقدٌة من انشطة اإلستثمار 

 التدفقات النقدٌة من انشطة التموٌل 

 صافً التدفقات النقدٌة من النشاط التموٌلً 
24,854,220  1,469,826  

 صافً الزٌادة او النقص خالل العام 
24,854,220  1,469,826  

  42,108,219  43,578,045 النقدٌة فً اول العام 

  43,578,045  68,432,265 النقدٌة اخر العام 

     وتتمتل النقدٌة فً اخر العام فٌما ٌلً 

 نقدٌة بخزائن المصرف 
8,501,962  19,353,394  

 حسابات جارٌة لدي المصارف 
59,930,304  24,224,651  

  43,578,045  68,432,265 النقدٌة فً نهاٌة العام 
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 2013   2014     نقدية وأرصدة لدى مصرف ليبيا المركزيكشف   1-

 بالدينار الليبي   بالدينار الليبي     البيان       الرقم   

 18,414,746   8,501,962     نقدية عملة محلية       1  
 938,648   0     نقدية عملة أجنبية       2  
 86,734,365   119,202,295     مصرف ليبيا المركزي       3  
 1,111,250   3,275,624     المقاصة       4  
 107,199,009   130,979,880     المجموع          
                        

 2013   2014     وشهادات إيداع لدى مصرف ليبيا المركزيودائع   2-

 بالدينار الليبي   بالدينار الليبي     البيان       الرقم   

  1       
شهادات إيداع لدى مصرف ليبيا 

     المركزي
100,000,000 

  
160,000,000 

 10,000,000   0 الودائع الليلية لدى مصرف ليبيا المركزي       2  
 170,000,000   100,000,000     المجموع          
                        

 2013   2014     أرصدة وحسابات جارية لدى المصارفكشف   3-

 بالدينار الليبي   بالدينار الليبي     البيان       الرقم   

 2,102,961   555,661     المصارف التجارية       1  
 493,915   831,370     المصرف الليبي الخارجي       2  
 21,627,776   58,543,273     المصارف بالخارج       3  
 24,224,651   59,930,304     المجموع          
                        

 2013   2014       قروض وتسهيالت للعمالءكشف   4-

 بالدينار الليبي   بالدينار الليبي     البيان       الرقم   

 15,354,691   12,002,499     سلف إجتماعية موظفي الدولة       1  
 1,247,488   1,252,258   سلف إجتماعية موظفي المصرف       2  
 69,164,255   79,748,953     القروض التجارية       3  
 7,618,060   5,008,756     القروض العقارية       4  
 17,975,363   33,584,981   الحسابات الجارية المدينة       5  
 15,578,917   24,251,188   (سيارات)مرابحات إسالمية        6  
 126,938,774   155,848,634     المجموع          
                     :يخصم   
 2,523,481    0     الفوائد المجنبة          
 8,277,867    19,568,262     مخصص الديون المصنفة          
 10,801,348    19,568,262     المجموع          
 116,137,426   136,280,372   صافي القروض والتسهيالت          
                        

 2013   2014             باإلستثماراتكشف   5-

 بالدينار الليبي   بالدينار الليبي     البيان       الرقم   

  1       
مساهمة المصرف في شركة 

     العجيالت لإلستثمار
16,000 

  
16,000 

 16,000   16,000     المجموع          
                        

                     أرصدة مدينة 6-

 2013   2014           المدينون المختلفون. أ  
 بالدينار الليبي   بالدينار الليبي     البيان       الرقم   

 520,772   662,482     مصاريف مدفوعة مقدما         1  
 242,707   0   فوائد مستحقة وغير مقبوضة       2  
 0   0   مدينون مصرف ليبيا المركزي       3  
 169,046   169,046 تأمينات نقدية لدى مصرف شمال أفريقيا       4  
 0   0   عهدة نقدية تحت التسوية       5  
 324,650   324,650     مقاصة تحت التسوية       6  
 34,132   32,067     ضمانات لدى الغير       7  
 106,625   111,989     عجز نقدي بالخزائن       8  
 20,830   574,550     حسابات تحت التسوية       9  
 1,418,761   1,874,783     المجموع          



 إِغاشات الكٍائم المالّة
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إيضاحات القوائم المالية )يتبع( :

كشف األصول الثابتة الملموسة7-
صافي اصول في 31/12/2013صافي اصول  في 31/12/2014مجمع االهالك في 31/12/2013استبعادات خالل العام اهالك العاممجمع االهالك 1/1/2014التكلفة في 31/12/2014استبعادات خالل العام اضافات خالل العام التكلفة في 1/1/2014

74,0550074,05500074,05574,055
17,804,4420017,804,4421,926,074356,0902,282,16415,522,27815,878,368

814,51452,300122,215744,599492,729103,833122,208474,354270,246321,783
4,082,956638,47004,721,4262,159,530704,3102,863,8401,857,5861,923,427
1,343,558554,94301,898,501750,893205,514956,407942,095592,665

24,119,5251,245,713122,21525,243,0235,329,2261,369,746122,2086,576,76418,666,25918,790,298

كشف أالصول غير الملموسة8-
صافي اصول  في 31/12/2013صافي اصول في 31/12/2014مجمع االستنفاد في 31/12/2014استبعادات خالل العام استنفاد عام 2014مجمع االستنفاد في 01/01/2014التكلفة في 31/12/2014استبعادات خالل العام اضافات خالل العام التكلفة في 1/1/2014

77,4460077,44646,46815,489061,95715,48930,978
1,138,150001,138,150668,166227,6300895,796242,354469,984

3,263003,2631,95865302,6116521,305
15,6660015,6662,8333,13305,9669,70012,834
75,6771,470077,14715,13515,135030,27146,87660,541
22,4690022,4693,9524,49408,44614,02318,517
40,9227,500048,4222,2659,315011,57936,84338,658

048,782048,78201,57701,57747,2050
0105,3420105,342015,412015,41289,9300
044,851044,85108,52808,52836,3230
058,130058,130010,320010,32047,8100

1,373,593266,07501,639,668740,776311,68601,052,462587,206632,817

شهادة الدجتال

البيان
أراضي
مباني

وسائل نقل
اآلت ومعدات
أثاث مكتبي

البيان
منظومة التوقيعات

منظومة الكوجن

منضومه نسخ السويفت 
اصول غير ملموسة نظام مكافحة غسيل االموال

االرشفة االلكترونية للبريد 
منظومة معالجة الصكوك الفورية 

موقع الويب سايت 
منظومة ترميز الصكوك 

برنامج ساب لمنظومة الصيرفة االسالمية 
اصول غير ملموسة ترخيص اوركل



 إِغاشات الكٍائم المالّة
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 2013   2014               األصول االخرى 9-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 579,102   719,996     تحسٌنات الفروع المإجرة       1  
 196,572   545,627 مدفوعات تحت التسوٌة شراء أصول ثابتة       2  
 2,651,434   4,857,641   تحوٌر وتطوٌر مبانً المصرف       3  
 3,427,108   6,123,263     المجموع          
                        

                     ودائع العمالء 10-

 2013   2014     كشف بؤرصدة الحسابات الجارٌة الدائنة. أ  
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  204,862,445    159,719,901     حسابات األفراد الطبٌعٌٌن       1  
  97,552,622    128,131,653 حسابات التشاركٌات والشركات الخاصة والحسابات االخرى       2  
  3,064,753    7,266,327 حسابات الشركات والمإسسات العامة والمإسسات الخٌرٌة       3  
  3,374,434    5,942,291   حسابات المصارف المتخصصة       4  
  308,854,253       301,060,171     المجموع          
                        

 2013   2014         كشف حسابات التوفٌر. ب  

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1,695,103    1,542,815       حسابات التوفٌر       1  
  1,695,103    1,542,815     المجموع          
                        
 2013   2014             كشف أوراق الدفع. ج  
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  6,782,137    6,907,927       صكوك مصدقة       1  
  6,782,137    6,907,927     المجموع          
                        

  
كشف التؤمٌنات . د

               النقدٌة المستلمة
2014 

  
2013 

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  11,500,846    36,636,606     مقابل إعتمادات مستندٌة       1  
  4,172,263    5,133,747   خطابات الضمان المستندٌة       2  
  15,673,109    41,770,353     المجموع          

          
مجموع ودائع 

       العمالء
351,281,266  

  
   333,004,602  

                        

             أرصدة دائنة وإلتزامات اخرى 11-

 2013   2014       كشف بالدائنون المختلفون. أ  
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  605,898    911,708     مصارٌف مستحقة       1  
  123,091    123,091     أرصدة غٌر مطالب بها       2  
  85,015    94,198     حسابات الدمغة       3  
  287,843    452,070     مرتبات التخصنا معلقة       4  
  334,610    387,188   ضمان حسن تنفٌذ األعمال       5  
  121,439    121,439     أرباح للتوزٌع       6  
  39,539    39,539   مبالغ معلقة تحت التسوٌة للمساهمٌن       7  
  371,290    8,179 مستحقات ضمان وتضامن على مرتبات الموظفٌن       8  
  3,574,700    47,100   دائنون مختلفون مصرف لٌبٌا       9  
  76,577    882,471       أخرى       10  
  5,620,002    3,066,985     المجموع          
                        

 2013   2014     كشف بالفوائد والعموالت المقبوضة مقدماً . ب  

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       
عموالت مقبوضة مقدماً عن 

     خطابات الضمان
258,734  

  
264,908  

  62,012    112,526 عموالت مقبوضة مقدماً على إعتمادات مستندٌة       2  
  190,335    111,046 فوائد مقبوضة مقدماً على شهادات اإلٌداع       3  
  2,485,464    3,371,956 إٌرادات مقبوضة مقدماً على مرابحات  السٌارات       4  
  3,002,719    3,854,261     المجموع          
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 2013   2014     «البنك األهلً المتحد البحرٌن»طرف ذو عالقة . ج  

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  89,284    0     دعم فنى إداري       1  
  89,284    0     المجموع          
  8,712,004           6,921,246 إجمالً األرصدة الدائنة وإلتزامات أخرى          
                        

 2013   2014         كشف المخصصات العامة 12-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       
مخصص حقوق العاملٌن فً 

     اإلجازات
580,690  

  
629,173  

  324,650    324,650   مخصص حوافظ مقاصة مفقودة       2  
  106,625    111,989     مخصص عجز النقدٌة       3  
  11,700    11,700     مخصص نقدٌة تالفة       4  
  122,014    290,417     مخصصات اخرى       5  
  26,055    41,055   مخصص دعاوى وقضاٌا مرفوعة       6  
 -   - مخصص ضرائب الدخل خاصة بسنوات سابقة       7  
  1,220,217           1,360,501     المجموع          
                        

 2013   2014         كشف بحقوق المساهمٌن 13-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  88,000,000    96,800,000     رأس المال المدفوع       1  
  986,568    1,708,277     اإلحتٌاطً القانونً       2  
  12,235,078    3,376,858     عالوة إصدار األسهم       3  
 (5,199,233)   (3,034,108)     خسائر مرحلة/ أرباح        4  
  2,886,835   (3,955,973) (قبل الترحٌل الى األرباح المحتجزة)أرباح العام        5  
  98,909,248    94,895,055     المجموع          
                    

               إٌرادات الفوائد واألرباح 14-

 2013   2014               إٌرادات الفوائد. أ  
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       
فوائد على شهادات اإلٌداع 

     طرف مصرف لٌبٌا المركزي
1,058,817  

  
1,578,855  

  16,342    2,459 فوائد على الودائع طرف مصرف لٌبٌا المركزي       2  
  18,573    16,650   فوائد على حساباتنا مع المراسلٌن       3  
  186,283    0   فوائد على السلف اإلجتماعٌة       4  
  3,488,955    4,846,766     فوائد على القروض       5  
  543,373    4,031,533   فوائد على الحسابات الجارٌة المدٌنة       6  
  63,183    0     فوائد مجنبة محصلة       7  
  5,895,564           9,956,225     المجموع          
                        

 2013   2014       إٌرادات النوافذ اإلسالمٌة. ب  

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  63,233    994,452     هامش ربح مرابحة إسالمٌة       1  

  63,233                994,452     المجموع          
  5,958,797           10,950,677   مجموع إٌرادات الفوائد واألرباح          
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 2013   2014       الرسوم والعموالت المحصلة 15-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1,072,358    3,475,289     عمولة على اإلعتمادات       1  
  207,025    560,708   عمولة على مستندات برسم التحصٌل       2  
  496,151    423,206   عمولة على خطابات الضمان       3  
  465,578    292,424     عمولة على الحواالت       4  
  75,000    0     عمولة على القروض       5  
  5,354    0   عمولة على السلف اإلجتماعٌة       6  
  31,200    205,723   عمولة سحب على المكشوف       7  
  113,837    218,051     الصكوك المصرفٌة       8  
  23,872    30,352   عمولة إصدار وثٌقة تؤمٌن       9  
  1,006,429    1,053,739   عمولة على الحسابات الجارٌة       10  
  7,931    159,575       إٌرادات فٌزا        11  
  24,392    31,592     إٌرادات برٌدٌة       12  
  95,758    155,245     إٌرادات برقٌة       13  
  3,624,886           6,605,904     المجموع          
           ٌخصم          
 3,107   6,149 العموالت المدفوعة علً حسابات المراسلٌن        1  
 453   35,316   العموالت المدفوعة علً منتجات فٌزا       2  
 3,560   41,465     المجموع          
  3,621,327           6,564,439     صافً العموالت المحصلة          
                        

 2013   2014       أرباح المتاجرة بالعمالت األجنبٌة 16-
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1,701,475    1,751,506     أرباح بٌع العملة األجنبٌة نقداً        1  

  2,741,875    1,843,717     فرق عمالت أجنبٌة       2  
  328,528    325,090   مكاسب إعادة تقٌٌم العمالت األجنبٌة       3  
  4,771,878           3,920,314     المجموع          
                        
                      

 2013   2014           إٌرادات عملٌات أخرى 17-
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       
إسترجاع مصارٌف سنوات 

     سابقة
0  

  
588,539  

  21,309    13,744   إٌرادات إستغناء عن أصول       2  
  950    0 إسترجاع من مخصص حوافظ مقاصة مفقودة       3  
  6,764    0 إسترجاع من مخصص أصول ثابتة مفقودة       4  
  117,325    0 إسترجاع مخصص مزاٌا ومرتبات المعارٌن       5  
  0    73,249 إسترجاع مخصــص عملٌات نصب وتزوٌر مختلفة        6  
  52    0     إٌرادات متنوعة       7  
  734,939              86,993     المجموع          
                        

 2013   2014       صافً مخصص القروض والتسهٌالت 18-
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       

مصروف مخصص مخاطر 

القروض والتسهٌالت عن 

     السنة
(11,290,396) 

  
(133,207) 

  2       
إستراجاع من مخصص مخاطر القروض والتسهٌالت عن 

 السنوات السابقة
0  

  
843,723  

  710,516             (11,290,396)     المجموع          
                        

 2013   2014       المرتبات واألجور وما فً حكمها 19-
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 5,855,338   6,264,442     الرواتب واألجور       1  
 204,259   483,850     المكافآت والعالوات       2  
 581,861   636,888   حصة المصرف فً الضمان اإلجتماعً       3  
 953,336   978,032     مزاٌا الموظفٌن       4  
 7,594,794   8,363,213     المجموع          
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 2013   2014         مصارٌف إستهالك األصول 20-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

     مصروف استهالك المبانً       1  
356,090 

  
356,089 

 97,101   103,833   مصروف استهالك السٌارات       2  

 597,918   704,310     مصروف استهالك االالت       3  

 141,248   205,514     مصروف استهالك االثاث       4  

 267,956   311,686   إستهالكات األصول الغٌر ملموسة       5  

 0   127,756 مصروف إهالك التحسٌنات علً االصول المإجرة           

 1,460,312   1,809,188     المجموع          

                        

                        

 2013   2014       المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة. أ 21-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 2,031,474   1,593,911     مصارٌف أعمال       1  

 716,677   953,873   إٌجارات ومصارٌف مبانً       2  

 807,177   944,615   مصارٌف تقنٌة المعلومات       3  

 77,301   156,132     مصارٌف تؤمٌن       4  

 74,328   105,053     مصارٌف اآلت ومعدات       5  

 3,706,958   3,753,583     المجموع          

                        

                        

 2013   2014       مصارٌف المخصصات العامة. ب  

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 0   15,662   مصروف مخصص اصول مشكوك فٌها       4  

 0   5,364   مصروف مخصص عجز خزٌنة        5  

  6       
مصروف مخصص قضاٌا ودعاوي مرفوعة ضد 

 المصرف
15,000 

  
26,055 

 122,014   225,990   مصروف مخصصات اخرى       7  

 148,069   262,016     المجموع          

 3,855,027   4,015,599   مجموع مصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة          
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 2015ثػّّن مناثب مرازػّن خارزّّن لشوة غرض 

غغاء الرمػّة الػمٍمّة/ الشادة   ا 
 المطرف المجصد للجرارة واإلصجدمار                              

 ،، ؼّبة وبػد ثصّة  

 
الٍلت ـُ 2014للظروف الشائدة ـُ البالد وغدم اهػكاد الرمػّة الػمٍمّة لشوة هظرًا 

 .المصدد لٌا 
بخطٍص ثنلّؿ من جبُ المرازػة  2015لشوة  15وبواءًا غلَ لرار مرلس اإلدارة رلم 

 :ـكد لام مرلس اإلدارة بإخجّار هال من .  2015الكاهٍهّة لمرازػة الكٍائم المالّة لشوة 
 .الباروهُ مصاصبٍن ومرازػٍن لاهٍهٍّنإبراًّم   *
 .بابا للمصاصبة والمرازػة الكاهٍهّةغلَ *  

ول زمػّة غمٍمّة اغجّادِة   .  لإلغجمادو ذلم لصّن إهػكاد ا 
 

رزٍ من الشادة المشاًمّن االؼالع و إغجماد لرار مرلس االدارة  .  و غلّي ا 

  
 رئّس مرلس اإلدارة                                                                                               

   
ق   2015لشوة  15لرار مرلس اإلدارة  رلم مـر
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 2015ثػّّن مناثب مرازػّن خارزّّن لشوة غرض 

 2015لشوة  15مرلس اإلدارة  رلم لرار * 



االغجّادِةالػمٍمّة لرمػّة ازجماع إ  

2015 



 زدول     
 
 2015الرمػّة الػمٍمّة غمال ا

 

 

 الشوة خالل المطرف هشاط غن الجوفّذِة االدارة و اإلدارة مرلس ثكرِري  غلَ والمطادلة اإلؼالع -1
 .31/12/2015 ـُ الموجٌّة المالّة

 .الصشابات مرازػُ ثكرِري  غلَ اإلؼالع -2

 .الشرغّة الرلابة و الفجٍى ًّئة ثكرِر غلَ اإلؼالع -3

 .م31/12/2015 ـُ الموجٌّة المالّة للشوة الخجامّة والصشابات الػمٍمّة المّزاهّة غلَ المطادلة -4

غغاء رئّس ذمة إبراء -5
 
 .31/12/2015 ـُ الموجٌّة المالّة الشوة غن اإلدارة مرلس وا

 و م 2016 صوة غن المط     رف ششابات لمرازػة الخارزّة المرازػ    ة من جبُ ثػّّن غلَ المطادلة -6
ثػابٌم وثصدِد 2017 لشوة الجػّّن ؼلب

 
 .ا

  ـُ ًُ هما الػمٍمّة المّزاهّة اغجماد بمررد والِجي الموجٌّة االدارة مرلس ثردِد /ثػّّن -7
 .م31/12/2015
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 2015مرلس اإلدارة لػام رِر كث
 الجوفّذِة اإلدارة *     
 

صاصّة هكاط غلَ بالجرهّز االدارة مرلس لجٍزٌّات ؼبكا 2015 غام المطرف غمو إرثنز
 
 مع للجػامو ا

موّاً  الكائمة المػؽّات
 
ا ِمنن إلجطادِاً  و ا  :ِلَ ـّما إِراًز

ضٍلي و المطرف شماِة -1
 
 .بي الػاملّن و ا

   .المشاًمّن شكٍق غلَ الصفاظ -2

 .االموّة الظروف من بالرؽم للزبائن الخدمات ثكدِم و الػمو إصجمرارِة عمان -3

ة لٍاغد الرصاء الدولة ثٍزي مٍاهبة -4  .االصالمّة الطّـر

 : المطرف غمو إصجراثّرّة   

غمالي إدارة ـَ الجصٍط من صّاصة المجصد المطرف إهجٌذ ثكدم ما ثصكّق صبّو ـَ
 
 مطالس لصماِة ا

موَ الجدًٍر  شالة إصجمرار عٍء ـَ مشاًمّي و غمالئي
 
 :خالل من وذلم بالبالد اال

 شكٍق غلَ الصفاظ و للمطرف المالَ المرهز دلجػغّ المجػدرة للدٍِن مخططات ثنٍِن -1
 .المشاًمّن

هبر ثصطّو غلَ الػمو ثرهّز -2
 
 .الػام خالل المشجصكة و الكائمة الدٍِن من ممنن لدر ا

 و ؼّبة صمػة ذوى لػمالء المشجودِة االغجمادات ؼرِق غن الخارزّة الجرارة ثمٍِو ـَ الجٍصع -3
 مطرف مكررات بناـة االلجزام مع االصجراثّرّة و االصاصّة المٍاد اصجّراد مرال ـَ خاضة مالّة، مالءة
ن ًذا ـَ المرهزى  لّبّا

 
 .المٍاؼوّن مطالس غلَ شرضاً  الشا

  : الشرِػة مع لججٍاـق الكروض مصفظة ثصٍِو

ن 2013 لشوة 1 رلم الكاهٍن هص
 
 المموٍشي الكروض غلَ ـٍائد اِي إشجشاب غن المطارف ثجٍلؿ ا

 صٍّلة غلَ غٍائد اِة دـع غن المرهزي  لّبّا مطرف ثٍلؿ الَ باإلعاـة ًذا .01/01/2015 من إبجداء
 الجوفّذِة اإلدارة لامت و .المطارف إِرادات غلَ صلبَ اخر من لي هان مما لدِي المٍدغي المطرف
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 المرابصات موجذ الَ بالنامو الكروض مصفظة بجصٍِو للمطرف الشرغّة الرلابة ًّئة وبمٍاـكة
 من المصفظة ثصٍِو ـُ المطرف إدارة مع الزبائن هاـة ثػاون ولد إِراداثي غلَ للصفاظ اإلصالمّة

 ـَ الدولة ثٍزي مع ثماشّاً  و وزبائوي المطرف بّن الػاللة ششن مؤهدِن الجصٍل غكٍد ثٍلّع خالل
ة لٍاغد إرصاء  .االصالمّة الطّـر

 : المطرف هجائذ

خّر من بالرؽم
 
غمالي ثنلفة و المطرف إِرادات غلَ الجصٍل غملّة ثا

 
 ـجس غلَ المطرف ثرهّز ان اال ا

 مشجخدماً  ؼّبة بشمػي ثجمجع والجُ اللّبُ بالشٍق الخاضة الشرهات لنبرى  مشجودِة إغجمادات
زوبَ الوكد مخطص

 
ٍح اال  إصجّراد من الٍؼوَ االلجطاد ِوفع ـّما المرهزى  لّبّا مطرف من الممو

 21.5 من زادت شّح الجشؾّلّة المطرف إِرادات إزمالَ مغاغفة ـُ صاًم االصجراثّرّي للمٍاد
 .%104 بوشبة زِادة وًَ 2015 صوة ـُ لّبُ دِوار ملٍّن 43.8 الَ 2014 ـُ لّبُ دِوار ملٍّن

 المطروـات بكاء غلَ إهػنس والذى اإلهفاق عؾػ صّاصة المطرف ثبوَ الشائدة للظروف وهظراً 
   .الجغخمّة الغؾٍط رؽم ثكرِباً  الشابق الػام مشجٍى هفس غلَ الجشؾّلّة

رباح ثصكّق ـُ المطرف هرس ـكد وغلّي
 
ا ثشؾّلّة ا  7.3 بمبلؼ مكارهي 2015 ـُ دِوار ملٍّن 29 لدًر

 .2014 ـُ دِوار ملٍّن

ضٍل غلَ وللمصاـظة
 
رباح ًذى ثٍزّي اإلدارة مرلس لرر  المشاًمّن وشكٍق المطرف ا

 
 لجنٍِن اال

 25 شٍالَ بجصطّو االدارة لامت شّن ـُ الػام ًذا دِوار ملٍّن 28.7 بمبلؼ للدٍِن مخططات
 .الكائمة الدٍِن من دِوار ملٍّن

غمال شرم زِادى مع
 
ضٍل إزمالَ زادت المطرف ا

 
 هما دِوار ملٍّن 556 الَ لجطو %24 بوشبة اال

 .2015 صوة بوٌاِة دِوار ملٍّن 454 لجشرو %30 بوشبة الػمالء ودائع زادت

ن ِجغس ثكدم مما 
 
 الػمو خالل االدارة مرلس من المٍعٍغة االصجراثّرّة ثوفّذ من ثمنن المطرف ا

 غمالئي خدمة من ثمنن و المشجكبلّة بالمجؾّرات الّكّن غدم من مواخ و الطػٍبة شدِدة ظروف ـَ
 .المجاح بالكدر مشاًمّي مطالس شماِة و الطػبة الظروف ًذى ثصت

 

 المدِر الػام                                                                                                
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 2015لػام  الخجامّةغلَ المّزاهّة الػمٍمّة والصشابات المطادلة     



 2015/12/31 لائمة الدخو غن الشوة المالّة الموجٌّة ـُ

االغجّادِةالػمٍمّة لرمػّة اازجماع  -المطرف المجصد للجرارة واالصجدمار   

   (شركة مساهمة لٌبٌة ) المصرف المتحد للتجارة واالستثمار        
  

   م   2015/12/31قائمة الدخل عن السنة المالٌة المنتهٌة فً     
  

            

  2015   2014   

   بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً اإلٌضاح البند

   10,950,677   4,733,415  14 إٌرادات الفوائد واالرباح

    0   0   الفوائد المدفوعة 

   10,950,677   4,733,415   صافً الفوائد واالرباح

            

   6,564,439   19,120,125  15 صافً العموالت المصرفٌة

   3,920,314   19,618,123  16 صافً ارباح المتاجرة 

   86,993   339,453  17 اٌرادات عملٌات اخرى 

   21,522,423   43,811,116   إجمالً اإلٌرادات التشغٌلٌة

   11,290,396   28,688,112  18 صافً مخصص  القروض والتسهٌالت 

   10,232,027   15,123,003   صافً اإلٌرادات التشغٌلٌة

            

   8,363,213   7,766,748  19 المرتبات وما فً حكمها

   1,809,188   1,934,225  20 مصروف االستهالك

   4,015,599   5,123,971  21 المصروفات اإلدارٌة والعمومٌة

   14,188,000   14,824,943   إجمالً المصروفات اإلدارٌة والعمومٌة

            

   (3,955,973)    298,060   (خسائر)األرباح قبل الضرائب 

   0   0   مصروف ضرٌبً

   (3,955,973)    298,060   الخسائر بعد الضرائب/صافً األرباح 

    
        

 عبد هللا عمار السعودي                           
  

  
 أٌمن سمٌر الجّمال  

  

 رئيس مجلس اإلدارة                               
  

  
 المدير العام  

  

            

 إبراهٌم البارونً                               
  

  
   علً حسن بابا  

       المراجع الخارجي                                   
 المراجع الخارجي

  

            

     .جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة وتقرأ معها 21الى  1تشكل اإلٌضاحات من 
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 المّزاهّة الػمٍمّة  المكارهة ـُ
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2015/12/31 

          

     (شركة مساهمة لٌبٌة ) المصرف المتحد للتجارة واالستثمار   

     م 2015/12/31المٌزانٌة العمومٌة المقارنة فً 
          

    2015   2014 
 القٌم بالدٌنار اللٌبً   القٌم بالدٌنار اللٌبً اإلٌضاح األصـــول

         األصول المتداولة

 130,979,880   263,279,397 1 نقدٌة وأرصدة لدى مصرف لٌبٌا المركزي 
 100,000,000   0 2 ودائع وشهادات إٌداع لدى مصرف لٌبٌا المركزي

 59,930,304   185,216,830 3 أرصدة وحسابات جارٌة لدى المصارف 
 132,908,416   81,027,225 4 صافً القروض والتسهٌالت   

 16,000   16,000 5 إستثمارات مالٌة  
 1,874,783   2,629,246 6 أرصدة مدٌنة   

 18,666,259   22,409,156 7 صافً األصول الثابتة 
 587,206   327,886 8 ( بالصافً)أصول غٌر ملموسة 

 6,123,263   1,073,537 9 أصول اخرى
 451,086,112   555,979,277.329   إجمالً األصول 

          

         الخصوم وحقوق المساهمٌن

         إلتزامات

 351,281,266   454,216,414 10 ودائع العمالء
 3,549,290   4,651,941 11 أرصدة دائنة وإلتزامات اخرى

 1,360,501   1,917,807 12 المخصصات العامة
 356,191,056   460,786,162   مجموع اإللتزامات

          

       13 حقوق المساهمٌن

 96,800,000   96,800,000   رأس المال المصدر المدفوع
 1,708,277   1,708,277   اإلحتٌاطً القانونً

 3,376,858   3,376,858   عالوة إصدار األسهم
 (6,990,080)   (6,692,020)   خسارة مرحلة/ أرباح 

  94,895,055               95,193,115                 مجموع حقوق المساهمٌن
 451,086,112   555,979,277   إجمالً اإللتزامات وحقوق المساهمٌن

          

         الحسابات النظامٌة

 40,722,900   101,073,741   إلتزامات المصرف مقابل إعتمادات مستندٌة
 45,748,166   44,856,952   إلتزامات المصرف مقابل خطابات ضمان

 86,471,066   145,930,693   إجمالً الحسابات النظامٌة
          

          

      

 اٌمن سمٌر الجمال  عبد هللا عمار السعودي

 المدٌر العام      رئٌس مجلس اإلدارة

          

 علً حسن بابا     إبراهٌم البارونً 

 المراجع الخارجً     المراجع الخارجً

          
     .جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة وتقرأ معها 21الى  1تشكل اإلٌضاحات من 



 لائمة الجؾّر ـُ شكٍق المشاًمّن
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 البٌــــــان
 االجمالً صافً ارباح العام ارباح مرحلة عالوة اصدار االحتٌاطً القانونً رأس المال المدفوع

 ل.د ل.د ل.د ل.د ل.د ل.د

  98,909,247  0 (3,034,107)  12,235,077  1,708,277  88,000,000 2014-1-1الرصٌد فً 

  8,800,000        8,800,000 رأس المال 

 (8,858,219) (8,858,219) **عالوة إصدار األسهم

  0 التغٌر فً االرباح المرحلة 

 (3,955,973) (3,955,973) صافً ارباح العام

  0 االحتٌاطً القانونً 

 0  3,955,973 (3,955,973) االرباح المرحلة  

  94,895,055  0 (6,990,080)  3,376,858  1,708,277  96,800,000 2014-12-31الرصٌد كما فً 

  94,895,055  0 (6,990,080)  3,376,858  1,708,277  96,800,000 2015-1-1الرصٌد فً 

  0 رأس المال 

  0 عالوة إصدار األسهم

  0 التغٌر فً االرباح المرحلة 

  298,060  298,060 صافً ارباح العام

  0 االحتٌاطً القانونً 

  0 (298,060)  298,060 االرباح المرحلة  

  95,193,115  0 (6,692,019)  3,376,858  1,708,277  96,800,000 2015-12-31الرصٌد كما فً 

    
  

      

    
  

 أٌمن سمٌر الجّمال       عبد هللا عمار السعودي

 المدٌر العام       رئٌس مجلس اإلدارة 

 علً حسن بابا إبراهٌم البارونً      

 المراجع الخارجً المراجع الخارجً    



 2015/12/31 لائمة الجدـكات الوكدِة للشوة المالّة الموجٌّة ـُ
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 2014 2015 البٌان

 ل.د           ل.د          

 التدفقات النقدٌة من النشاط التشغٌلً 

 (3,955,973)  298,060 صافً ارباح العام 

  1,681,432  1,742,139 اهالكات العام 

 التدفقات النقدٌة قبل التغٌر فً رأس المال 
2,040,199  (2,274,541) 

 التغٌر فً رأس المال العامل 

 (2,164,374)  2,822,293 المقاصة 

 (28,909,860)  15,954,893 قروض وتسهٌالت 

 (3,152,177)  4,295,263 مدٌنون وارصدة مدٌنة اخرى 

  18,276,664  102,935,149 ودائع العمالء

 (2,677,251)  1,102,651 ارصدة دائنة وإلتزامات اخرى

  82,064  557,306 المخصصات العامة 

  886,492  7,134,960 إٌرادات مرابحات تخص فترات قادمة 

  11,290,396  28,688,112 مخصص الدٌون المشكوك فٌها 

 (2,523,481)  103,226 الفوائد المجنبة 

 (11,166,069)  165,634,052 صافً التدفق من النشاط التشغٌلً 
 (22,467,930) (137,180,255) الودائع لدي مصرف لٌبٌا المركزي 

  60,000,000  100,000,000 شهادات اإلٌداع 

 (266,075) (76,701) شراء اصول غٌر ملموسة 

 (1,245,713) (5,149,015) شراء اصول ملموسة  

 (122,208) - إستبعادات اإلهالكات األصول التابتة 

  122,215 - إستبعادات  األصول التابتة 

 صافً التدفقات النقدٌة من انشطة اإلستثمار 
123,228,081  24,854,220  

 التدفقات النقدٌة من انشطة التموٌل 

  24,854,220  123,228,081 صافً التدفقات النقدٌة من النشاط التموٌلً 

  24,854,220  123,228,081 صافً الزٌادة او النقص خالل العام 

  43,578,045  68,432,265 النقدٌة فً اول العام 

  68,432,265  191,660,347 النقدٌة اخر العام 
 وتتمتل النقدٌة فً اخر العام فٌما ٌلً 

  8,501,962  6,443,517 نقدٌة بخزائن المصرف 

  59,930,304  185,216,830 حسابات جارٌة لدي المصارف 

  68,432,265  191,660,347 النقدٌة فً نهاٌة العام 

 أٌمن سمٌر الجّمال عبد هللا عمار السعودي

 المدٌر العام رئٌس مجلس اإلدارة 

 علً حسن بابا إبراهٌم البارونً

 المراجع الخارجً المراجع الخارجً



 اإلِغاشات

 إِغاشات الكٍائم المالّة
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               :إٌضاحات القوائم المالٌة   
                        

 2014   2015     كشف نقدٌة وأرصدة لدى مصرف لٌبٌا المركزي 1-
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 8,501,962   6,442,992     نقدٌة عملة محلٌة       1  
 0   525     نقدٌة عملة أجنبٌة       2  
 119,202,295   256,382,550     مصرف لٌبٌا المركزي       3  
 3,275,624   453,331     المقاصة       4  
 130,979,880   263,279,397     المجموع          
                        
                        

 2014   2015     ودائع وشهادات إٌداع لدى مصرف لٌبٌا المركزي 2-
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       
شهادات إٌداع لدى مصرف 

     لٌبٌا المركزي
0 

  
100,000,000 

 100,000,000   0     المجموع          
                        

 2014   2015     كشف أرصدة وحسابات جارٌة لدى المصارف 3-
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 555,661   2,607,753     المصارف التجارٌة       1  
 831,370   1,133,194     المصرف اللٌبً الخارجً       2  
 58,543,273   181,475,883     المصارف بالخارج       3  
 59,930,304   185,216,830     المجموع          
                        

 2014   2015       شف قروض وتسهٌالت للعمالءك 4-
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 12,002,499   8,809,486     سلف إجتماعٌة موظفً الدولة       1  

 1,252,258   1,184,057   سلف إجتماعٌة موظفً المصرف       2  
 79,748,953   3,496,082     القروض التجارٌة       3  
 5,008,756   258,196     القروض العقارٌة       4  
 33,584,981   13,029,669   الحسابات الجارٌة المدٌنة       5  
 24,251,188   113,116,253     مرابحات إسالمٌة        6  
 155,848,634   139,893,741     المجموع          
                     :ٌخصم   
  3,371,956    10,506,916   إٌرادات مرابحات تخص فترات قادمة           
 0    103,226     هامش ربح متعتر           
 19,568,262    48,256,375     مخصص الدٌون المصنفة          
 22,940,218    58,866,516     المجموع          
 132,908,416   81,027,225   صافً القروض والتسهٌالت          
                        

 2014   2015             شف باإلستثماراتك 5-
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       
مساهمة المصرف فً شركة 

     العجٌالت لإلستثمار
16,000 

  
16,000 

 16,000   16,000     المجموع          
                        

                     أرصدة مدٌنة 6-
 2014   2015           المدٌنون المختلفون. أ  
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 662,482   755,025     مصارٌف مدفوعة مقدماً        1  
 169,046   169,046 تؤمٌنات نقدٌة لدى مصرف شمال أفرٌقٌا       2  

 324,650 324,650 مقاصة تحت التسوٌة 3
 32,067   30,144     ضمانات لدى الغٌر       4  
 111,989   673,921     عجز نقدي بالخزائن       5  
 574,550   676,460     حسابات تحت التسوٌة       6  
 1,874,783   2,629,246     المجموع          



 إِغاشات الكٍائم المالّة
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إيضاحات القوائم المالية )يتبع( :

كشف األصول الثابتة الملموسة7-

صافي اصول  في 31/12/2014صافي اصول ثابتة في 31/12/2015مجمع االهالك في 31/12/2015استبعادات خالل العام اهالك العاممجمع االهالك في 01/01/2015التكلفة في 31/12/2015استبعادات خالل العام اضافات خالل العام التكلفة في 01/01/2015

74,0550074,055000074,05574,055

17,804,4425,043,473022,847,9152,282,164456,95802,739,12220,108,79315,522,278

744,59900744,599474,35488,2510562,604181,995270,246

4,721,426104,28804,825,7132,863,840631,40003,495,2401,330,4731,857,586

1,898,5011,25401,899,755956,407229,50901,185,916713,840942,095

25,243,0235,149,015030,392,0386,576,7641,406,11807,982,88222,409,15618,666,259

كشف أصول غير ملموسة8-

فً مجمع االستنفاد فً استبعادات خالل العام استنفاد العاممجمع االستنفاد فً التكلفة فً استبعادات خالل العام اضافات خالل العام التكلفة فً  غٌر ملموسة فً صافً اصول  غٌر ملموسة صافً اصول 

77,4460077,44661,95715,488077,445115,489

1,138,150001,138,150895,796227,63001,123,42614,724242,354

3,263003,2632,61165203,2621652

15,6660015,6665,9663,13309,0996,5679,700

77,1470077,14730,27115,429045,70031,44746,876

22,4690022,4698,4464,494012,9399,52914,023

48,4228,434056,85611,57910,955022,53534,32136,843

48,7820048,7821,5779,756011,33337,44947,205

105,34214,7530120,09515,41224,019039,43180,66489,930

44,8510044,8518,5288,970017,49827,35336,323

58,1300058,13010,32011,626021,94636,18447,810

053,515053,51503,86803,86849,6470

1,639,66876,70101,716,3691,052,462336,02101,388,483327,886587,206

منظومة ترمٌز الصكوك 

برنامج ساب لمنظومة الصٌرفة االسالمٌة 

اصول غٌر ملموسة ترخٌص اوركل

منضومه نسخ السوٌفت 

اصول غٌر ملموسة نظام مكافحة غسٌل االموال

برنامج ستركس للكوجن  

موقع الوٌب ساٌت 

البٌان

منظومة التوقٌعات

منظومة الكوجن

شهادة الدجتال

ٌة للبرٌد  االرشفة االلكترون

منظومة معالجة الصكوك الفورٌة 

أثاث مكتبً

البٌان

أراضً

مبانً

وسائل نقل

اآلت ومعدات
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 2014   2015               األصول االخرى 9-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 719,996   527,911     تحسٌنات الفروع المإجرة       1  
 545,627   545,627 مدفوعات تحت التسوٌة شراء أصول ثابتة       2  
 4,857,641   0   تحوٌر وتطوٌر مبانً المصرف       3  
 6,123,263   1,073,537     المجموع          
                        
                        

                     ودائع العمالء 10-

 2014   2015     كشف بؤرصدة الحسابات الجارٌة الدائنة. أ  
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  159,719,901    162,305,268     حسابات األفراد الطبٌعٌٌن       1  

  128,131,653    170,341,381 حسابات التشاركٌات والشركات الخاصة والحسابات االخرى       2  

  7,266,327    4,365,274 حسابات الشركات والمإسسات العامة والمإسسات الخٌرٌة       3  

  5,942,291    4,418,189 حسابات المصارف المتخصصة والتجارٌة        4  
  301,060,171    341,430,111     المجموع          
                        
                        

 2014   2015         كشف حسابات التوفٌر. ب  

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1,542,815    1,586,782       حسابات التوفٌر       1  

  1,542,815    1,586,782     المجموع          

                        

                        

 2014   2015             كشف أوراق الدفع. ج  

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  6,907,927    8,737,700       صكوك مصدقة       1  

  6,907,927    8,737,700     المجموع          
                        
                        

 2014   2015               كشف التؤمٌنات النقدٌة المستلمة. د  

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  36,636,606    97,355,741     مقابل إعتمادات مستندٌة       1  
  5,133,747    5,106,080   خطابات الضمان المستندٌة       2  
  41,770,353    102,461,821     المجموع          

          
مجموع ودائع 

       العمالء
454,216,414  

  
351,281,266  

                        
                        

             أرصدة دائنة وإلتزامات اخرى 11-

 2014   2015       كشف بالدائنون المختلفون. أ  
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  911,708    1,457,757     مصارٌف مستحقة       1  
  123,091    122,981     أرصدة غٌر مطالب بها       2  
  94,198    173,265     حسابات الدمغة       3  
  452,070    460,476     مرتبات التخصنا معلقة       4  
  387,188    392,530   ضمان حسن تنفٌذ األعمال       5  
  121,439    121,439     أرباح للتوزٌع       6  
  39,539    39,539   مبالغ معلقة تحت التسوٌة للمساهمٌن       7  
  8,179    0 مستحقات ضمان وتضامن على مرتبات الموظفٌن       8  
  47,100    46,200   دائنون مختلفون مصرف لٌبٌا       9  
  882,471    1,367,190       أخرى       10  
  3,066,985    4,181,377     المجموع          
                        
                        

 2014   2015     كشف بالفوائد والعموالت المقبوضة مقدماً . ب  

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       
عموالت مقبوضة مقدماً عن 

     خطابات الضمان
249,509  

  
258,734  

  112,526    211,836 عموالت مقبوضة مقدماً على إعتمادات مستندٌة       2  
  111,046    0 فوائد مقبوضة مقدماً على شهادات اإلٌداع       3  
  482,305    461,345     المجموع          
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 2014   2015     «البنك األهلً المتحد البحرٌن»طرف ذو عالقة . ج  

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  0    9,218     دعم فنى إداري       1  
  0    9,218     المجموع          
  3,549,290    4,651,941 إجمالً األرصدة الدائنة وإلتزامات أخرى          
                        
                        

 2014   2015         كشف المخصصات العامة 12-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       
مخصص حقوق العاملٌن 

     فً اإلجازات
679,667  

  
580,690  

  324,650    324,650   مخصص حوافظ مقاصة مفقودة       2  
  111,989    573,541     مخصص عجز النقدٌة       3  
  11,700    11,700     مخصص نقدٌة تالفة       4  
  290,417    287,195     مخصصات اخرى       5  
  41,055    41,055   مخصص دعاوى وقضاٌا مرفوعة       6  
  1,360,501    1,917,807     المجموع          
                        

 2014   2015         كشف بحقوق المساهمٌن 13-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  96,800,000    96,800,000     رأس المال المدفوع       1  
  1,708,277    1,708,277     اإلحتٌاطً القانونً       2  
  3,376,858    3,376,858     عالوة إصدار األسهم       3  
 (3,034,108)   (6,990,080)     خسائر مرحلة/ أرباح        4  
 (3,955,973)    298,060 (قبل الترحٌل الى األرباح المحتجزة)أرباح العام        5  
  94,895,055    95,193,115     المجموع          
                        

               إٌرادات الفوائد واألرباح 14-

 2014   2015               إٌرادات الفوائد. أ  
 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       

فوائد على شهادات 

اإلٌداع طرف مصرف 

     لٌبٌا المركزي
0  

  
1,058,817  

  2,459    0 فوائد على الودائع طرف مصرف لٌبٌا المركزي       2  
  16,650    0   فوائد على حساباتنا مع المراسلٌن       3  
  4,846,766    0     فوائد على القروض       5  
  4,031,533    0   فوائد على الحسابات الجارٌة المدٌنة       6  
  9,956,225    0     المجموع          
                        

 2014   2015       إٌرادات النوافذ اإلسالمٌة. ب  

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       
هامش ربح مرابحة 

     إسالمٌة
4,733,415  

  
994,452  

  994,452              4,733,415     المجموع          
  10,950,677    4,733,415   مجموع إٌرادات الفوائد واألرباح          
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 2014   2015       الرسوم والعموالت المحصلة 15-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  3,475,289    11,160,984     عمولة على اإلعتمادات       1  

  560,708    583,004   عمولة على مستندات برسم التحصٌل       2  

  423,206    442,587   عمولة على خطابات الضمان       3  

  292,424    171,722     عمولة على الحواالت       4  

  205,723    0   عمولة سحب على المكشوف       5  

  218,051    185,670     الصكوك المصرفٌة       6  

  30,352    0   عمولة إصدار وثٌقة تؤمٌن       7  

  1,053,739    1,095,124   عمولة على الحسابات الجارٌة       8  

  159,575    5,679,154       إٌرادات فٌزا        9  

  31,592    27,220     إٌرادات برٌدٌة       10  

  155,245    109,360     إٌرادات برقٌة       11  

  6,605,904    19,454,824     المجموع          

           ٌخصم          

 6,149   2,349 العموالت المدفوعة علً حسابات المراسلٌن        1  

 35,316   332,350   العموالت المدفوعة علً منتجات فٌزا       2  

 41,465   334,699     المجموع          

  6,564,439    19,120,125     صافً العموالت المحصلة          

                        

 2014   2015       أرباح المتاجرة بالعمالت األجنبٌة 16-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1,751,506    14,981,761     أرباح متاجرة عمالت اجنبٌة       1  

  1,843,717    3,783,562     فرق عمالت أجنبٌة       2  

  325,090    852,800   مكاسب إعادة تقٌٌم العمالت األجنبٌة       3  

  3,920,314    19,618,123     المجموع          

                        

                        

 2014   2015           إٌرادات عملٌات أخرى 17-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       
إسترجاع مصارٌف سنوات 

     سابقة
323,791  

  
0  

  13,744    0   إٌرادات إستغناء عن أصول       2  

  0    15,662 إسترجاع من مخصص أصول ثابتة مفقودة       4  

  73,249    0 إسترجاع مخصــص عملٌات نصب وتزوٌر مختلفة        6  

  86,993    339,453     المجموع          

                        

                        

 2014   2015       صافً مخصص القروض والتسهٌالت 18-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

  1       

مصروف مخصص مخاطر 

القروض والتسهٌالت عن 

     السنة

(28,688,112) 

  

(11,290,396) 

  2       
إستراجاع من مخصص مخاطر القروض والتسهٌالت عن 

 السنوات السابقة
0  

  
0  

 (11,290,396)   (28,688,112)     المجموع          

            

                        

 2014   2015       المرتبات واألجور وما فً حكمها 19-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 6,264,442   5,892,277     الرواتب واألجور       1  

 483,850   483,538     المكافآت والعالوات       2  

 636,888   571,114   حصة المصرف فً الضمان اإلجتماعً       3  

 978,032   819,818     مزاٌا الموظفٌن       4  

 8,363,213   7,766,748     المجموع          
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         مصارٌف إستهالك األصول 20-
2015 

  
2014 

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 356,090   456,958     مصروف استهالك المبانً       1  

 103,833   88,249   مصروف استهالك السٌارات       2  

 704,310   631,402     مصروف استهالك االالت       3  

 205,514   229,509     مصروف استهالك االثاث       4  

 311,686   336,021   إستهالكات األصول الغٌر ملموسة       5  

 127,756   192,085 مصروف إهالك التحسٌنات علً االصول المإجرة           

 1,809,188   1,934,225     المجموع          

                        

                        

 2014   2015       المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة. أ 21-

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 1,593,911   2,709,980     مصارٌف أعمال       1  

 953,873   828,676   إٌجارات ومصارٌف مبانً       2  

 944,615   788,116   مصارٌف تقنٌة المعلومات       3  

 156,132   136,617     مصارٌف تؤمٌن       4  

 105,053   76,589     مصارٌف اآلت ومعدات       5  

 3,753,583   4,539,979     المجموع          

                        

                        

       مصارٌف المخصصات العامة. ب  
2015 

  
2014 

 بالدٌنار اللٌبً   بالدٌنار اللٌبً     البٌان       الرقم   

 15,662   12,440   مصروف مخصص اصول مشكوك فٌها       4  

 5,364   461,552   مصروف مخصص عجز خزٌنة        5  

  6       
مصروف مخصص قضاٌا ودعاوي مرفوعة ضد 

 المصرف
0 

  
15,000 

 0   110,000 مصروف مخصص حقوق العاملٌن فً االٌجازات           

 225,990   0   مصروف مخصصات اخرى       7  

 262,016   583,992     المجموع          

 4,015,599   5,123,971   مجموع مصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة          
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 2016ثػّّن مناثب مرازػّن خارزّّن لشوة غرض 

غغاء الرمػّة الػمٍمّة/ الشادة   ا 
 المطرف المجصد للجرارة واإلصجدمار                              

 ،، ؼّبة وبػد ثصّة  

 
 ـُ 2015 لشوة الػمٍمّة الرمػّة اهػكاد وغدم البالد ـُ الشائدة للظروف هظراً 

 الباروهُ إبراًّم من جب الصجمرار الكاهٍهّة المدة إهجٌاء غلَ وبواءاً  . لٌا المصدد الٍلت
 .المطرف مّزاهّة مرازػة ـُ

 مرازػُ ثػّّن بخطٍص 2016 لشوة 07 رلم اإلدارة مرلس لرار غلَ وبواءاً 
 : من هال بإخجّار اإلدارة مرلس لام ـكد . 2016 لشوة الصشابات

 .لاهٍهُ ومرازع مصاصب الباروهُ وصّم *
 .الكاهٍهّة والمرازػة للمصاصبة بابا غلَ *
ول إهػكاد لصّن ذلم و    .لإلغجماد اغجّادِة غمٍمّة زمػّة ا 
 
رزٍ غلّي و    .االدارة مرلس لرار إغجماد و االؼالع المشاًمّن الشادة من ا 

                                                                      
 اإلدارةرئّس مرلس                                                 

 
ق   2016لشوة 07لرار مرلس اإلدارة  رلم مـر
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 2016ثػّّن مناثب مرازػّن خارزّّن لشوة غرض 

 2016لشوة  07مرلس اإلدارة  رلم لرار * 


