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السيدات والسادة: 

- أعضاء الجمعية العمومية

- مندوب مصرف ليبيا المركزي

- مندوب سوق المال الليبي

- مراجعي الحسابات 

 يســرني أصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرحــب بكــم بمناســبة انعقــاد الجمعيــة 
العموميــة االعتياديــة للنظــر فــي بنــود جــدول األعمــال، والمتعلــق بنشــاط المصــرف ومركــزه المالــي عــن 
ــإدارة  ــي ب ــاع التقابل ــته فــي االجتم ــم مناقش ــد أن ت ــمبر 2021م. بع ــة فــي 31 ديس ــة المنتهي ــنة المالي الس
ــة للمصــرف  ــة العمومي ــى دعــوة الجمعي ــا المركــزي، والموافقــة عل ــى المصــارف بمصــرف ليبي ــة عل الرقاب
لالنعقــاد للمصادقــة علــى الحســابات الختاميــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م. وكلــي 
أمــل أن يســلط تقريــر مجلــس اإلدارة الضــوء علــى نشــاط مصرفكــم الــذي أنهــى عامــه الثالــث والعشــرون ، 

ودخــل عامــه الرابــع والعشــرين بتوفيــق مــن هللا.

لقــد قــام المصــرف بتنفيــذ جميــع القــرارات والتوجيهــات التــي أصدرتهــا جمعيتكــم الموقرة فــي اجتماعاتها 
السابقة.

أواًل: اإلدارة

كانت إدارة المصرف خالل السنة المالية محل التقرير على النحو التالي:

- مجلس االدارة.

- اإلدارة التنفيذية:

المديــر العــام - مستشــار المديــر العــام - إدارة المــوارد البشريـــة - إدارة الشــؤون اإلداريــة - اإلدارة الماليــة - 
ــال  ــة - وحــدة االمتث ــات المصرفي ــة - إدارة العملي إدارة االئتمــان – إدارة المخاطــر - إدارة المراجعــة الداخلي
ــة - إدارة الشــركات - إدارة  ــة المعلومــات - إدارة الشــؤون القانوني ومكافحــة غســيل األمــوال - إدارة تقني
)التجزئــة( - إدارة التســويق والتواصــل - إدارة المشــاريع - إدارة الجــودة والتطويــر المســتمر - مشــروع الدفــع 

اإللكترونــي - قطــاع األعمــال - مشــروع التحــول الرقمــي )ريڤولــڤ( - إدارة التدقيــق الشــرعي.
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قرار مجلس اإلدارة رقم )1( لسنة 2021، بالموافقة على الحصول على القرض الحسن 
الممنوح من مصرف ليبيا المركزي بقيمة 50,700,000 د.ل وفًقا لاللتزامات المنصوص 

عليها في قرار مصرف ليبيا المركزي رقم )1( لسنة 2021.

عقد مجلس اإلدارة خالل هذه السنة )4( اجتماعات أصدر فيها بعض القرارات لتنظيم سير العمل وفق 
اللوائح والنظم المعمول بها بالمصرف.

قرار مجلس اإلدارة رقم )2( لسنة2021، بشأن الموافقة على شراء العقار الكائن 
بطرابلس محلة شهداء أبو مليانة، بملف تصديق رقم )31606/ت(.

الموافقة على الحصول على الدفعة الثانية من القرض الحسن الممنوح من مصرف ليبيا 
المركزي بقيمة 82,700,000 د.ل، وفقًا لاللتزامات المنصوص عليها في قرار محافظ 

مصرف ليبيا المركزي رقم )46( لسنة 2021م.

قرار مجلس اإلدارة بشأن تعيين السيد »نعمان البوري« رئيسًا لمجلس اإلدارة، وتعيين 
السيد عز الدين بن حميدة  نائبًا لرئيس المجلس.

قرار مجلس اإلدارة بشأن إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بشكل مؤقت 
لحين استكمال تعيين أعضاء مجلس اإلدارة.

قرار مجلس اإلدارة بشأن إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية.

قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على شراء العقار الكائن خلف مبنى المصرف بمنطقة 
قرجي في طرابلس، لغرض توسعة المقر الرئيسي للمصرف.

قرار مجلس اإلدارة بشأن تعيين مدير إلدارة التدقيق الشرعي.

قرار مجلس اإلدارة بشأن استكمال تعيين أعضاء مجلس اإلدارة.
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ثانيًا: مجلس اإلدارة

ومــن خــالل مــا تــم طرحــه نــود اإلفــادة بــأن إيــرادات المصــرف واضحــة، حيــث بلــغ إجمالــي اإليــرادات فــي 31 
ديســمبر 2021م. مــا قيمتــه 64,775,041 د.ل، مقارنــة بمبلــغ 50,181,179د.ل  فــي31 ديســمبر 2020م.

كمــا بلــغ إجمالــي المصروفــات فــي 31 ديســمبر 2021م. 38,215,171 د.ل مقارنــًة بمبلــغ 29,070,525 د.ل 
فــي 31 ديســمبر 2020م. وبلغــت األربــاح فــي 31 ديســمبر 2021م. بعــد خصــم الضرائــب 20,141,246د.ل  

مقارنــًة بمبلــغ 15,830,654 د.ل فــي 31 ديســمبر 2020م.
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السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية،

إن سياســة المصــرف تتمثــل فــي االحتفــاظ بقاعــدة رأس مــال قــوي مــن أجــل الحفــاظ علــى ثقــة المســاهمين 
والدائنيــن لضمــان نمــو النشــاط، وتتــم المراقبــة مــن اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة علــى العائــد علــى 
حقــوق المســاهمين، وذلــك باتخــاذ إجــراءات التحــوط بتكويــن المخصصــات الالزمــة لمواجهــة مخاطــر 
االئتمــان، وتقــدر المخصصــات علــى الديــون المشــكوك ـفـي تحصيلهــا وفًقــا للضوابــط التــي تضمنتهــا 

ــا المركــزي بشــأن تصنيــف الديــون. مناشــير مصــرف ليبي

ــا ملخًصــا موجــًزا ألهــم اإلجــراءات التــي قــام مجلــس اإلدارة باتخاذهــا  ــا، نأمــل أن نكــون قــد أوضحن وختاًم
ــرف  ــن المص ــال بي ــتمر والفع ــاون المس ــروح التع ــيد ي ــعني إال أن أش ــة 2021م. وال يس ــنة المالي ــالل الس خ
ــر  ــى االســتمرار فــي تطوي ــم عل ــا الدائ ــن معــه مــن شــركات ومؤسســات وأفــراد، ونؤكــد حرصن والمتعاملي
ــم أفضــل الخدمــات فــي القواعــد واألعــراف المصرفيــة، وال يفوتنــي بهــذه  هــذه العالقــة بمــا يكفــل تقدي
ــإدارات المصــرف  ــا علــى المجهــودات التــي تبذلهــا اإلدارة التنفيذيــة والعامليــن ب المناســبة أن أثمــن عالًي
وفروعــه والتــي كان لهــا أكبــر األثــر فــي تحقيــق هــذه النتائــج، متمنيــن التوفيــق ألتيــب فــي مســيرته ليكــون 

ــا رائــًدا علــى مســتوى المصــارف العاملــة فــي ليبيــا. مصرًف

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

نعمان البوري 

رئيس مجلس اإلدارة
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تاريخ المصرف 
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المشاريع اإلستراتيجية مثل مشروع  إطالق 
الهوية  ومشروع  المصرفية،  المنظومة 
األعمال  بيئة  وتطوير  الجديدة،  المؤسسية 

ومستوى الخدمات المقدمة في الفروع.

2013

تأسيس مصرف السراي للتجارة واالستثمار 
كمؤسسة مصرفية ليبية تحت اسم »مصرف 

طرابلس األهلي«.

1997
للمصرف  عام  ومدير  إدارة  مجلس  تعيين 
 E&Y االستشارية  الشركة  مع  والتعاقد 

لوضع إستراتيجية جديدة.

2012

وفرع  بقرجي  العامة  اإلدارة  مبنى  افتتاح 
ميزران الجديد. 

رأس  رفع  العمومية على  الجمعية  موافقة 
المال إلى 100 مليون دينار ليبي.

2018
رفع رأس مال المصرف إلى 100 مليون د.ل.

افتتاح المقر الرئيسي للمنطقة الشرقية

2019

المصرف يبدأ التحول إلى 
منظومة مصرفية حديثة

2020

طرابلس  في  جديدين  فرعين  يفتتح  أتيب 
وبنغازي.

2017

المصرف يحقق ربحًا بلغ 7 .11 مليون  د.ل.

2016
شركة  في   )10%( بنسبة  يساهم  المصرف 
للحلول  إستراتيجي  كشريك  للتقنية  تداول 

المالية اإللكترونية.

2014

ليبية  مساهمة  شركة  إلى  المصرف  تحول 
السراي  »مصرف  اسم  وتحت  جديدة  بإدارة 
للتجارة واالستثمار “ورفع رأس ماله إلى 33 

مليون د.ل. 

2007
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مجلس اإلدارة 
ولجنة المراقبة 

وهيئة الرقابة الشرعية
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أعضاء مجلس اإلدارة:

رئيس مجلس اإلدارةنعمان البوري

نائب رئيس مجلس اإلدارةعز الدين بن حميدة

عضًواهشام حسني بي

عضًواحسين الشريدي

عضًواسامي بن غرسة

عضًوامنذر الشحومي

أعضاء لجنة المراقبة:

رئيس لجنة  المراقبةلطفي حدادة

عضًواعبد الرزاق الفرجاني

عضًوانادية جعودة

عضًوا  احتياطًياأسيم المنتصر

عضًوا  احتياطًياحسين عبد الغني

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:

رئيس هيئة الرقابة الشرعيةجمعة الزريقي

عضًواعادل الصغير

عضًواطاهر الشاوش
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اإلدارة العامة
4
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اإلدارة العامة:

المدير  العامفاروق العبيدي

مديرة مكتب المدير العامسمية الرعوبي

مستشار المدير العاميوسف الشين

مدير قطاع األعمالأسامة نصراوي

مدير اإلدارة الماليةعبد السالم ميالد

مدير إدارة االمتثال – المكلف عبد المنعم اشتيوي

مدير إدارة االئتمانالمهدي عمار

مدير إدارة التجزئةعبد هللا أبو راس

مدير إدارة التدقيق الشرعيمصعب الرباحي

مدير إدارة التسويق والتواصلمهند المنقوش

مدير إدارة الجودة والتطوير المستمرهشام والي

مدير إدارة الشركاتعباس بوراس

مدير إدارة الشؤون اإلداريةفاتح عريبي

مديرة إدارة الشؤون القانونية – المكلفةندى عصمان

مدير إدارة الصيرفة اإلسالمية – المكلفالمهدي عمار

مدير إدارة العمليات المصرفيةالمهدي سعيدي

مدير إدارة المخاطر – المكلفالمهدي عمار 

مديرة إدارة المراجعة الداخلية – المكلفةُعال القرقني

مديرة إدارة المشاريعدنيا عجاج

مديرة إدارة الموارد البشريةرفقة الكوت

مدير إدارة تقنية المعلوماتسامي الحساني

مدير مشروع التحول الرقمي )ريڤولڤ(عبد المهيمن بن معتوق

مدير مشروع الدفع اإللكترونيأحمد صنوك
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الهيكل التنظيمي 
للمصرف 

5
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أهم المؤشرات المالية
6
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إجمالي األرباح بعد الضرائب

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

20 140 244
15 830 654

إجمالي اإليرادات

64 775 04150 181 179

إجمالي حقوق الملكية

245 833 650
343 014 425

إجمالي الودائع

982 195 592 630,072,017

إجمالي مصاريف النشاط

38 215 17129 070 525

إجمالي األصول

1 232 679 070
978,789,172

حصة السهم من األرباح

1,58
2,01

20212020201920182017حجم نشاط المصرف

958 351 993306 067 761445 896 592419 195 017982 072 630إجمالي الودائع

719 624 4183 954 3114 935 74522 665 43216 929 26إجمالي القروض بالصافي

875 673 981340 828 775485 268 070655 679 232 2991 928 978إجمالي األصول

602 873 10532 018 99639 002 650230 833 425245 014 343إجمالي حقوق الملكية

مكونات بيان الدخل

016 274 00312 788 55827 387 17947 181 04150 775 64إجمالي اإليرادات

293 177 57611 079 66520 909 52528 070 17129 215 38إجمالي مصاريف النشاط

315 448 8831 742 0181 369 8285 649 8574 841 5إجمالي المخصصات

723 096 5031 144 8716 037 65414 830 24415 140 20إجمالي األرباح بعد الضرائب

مؤشرات حقوق الملكية

%0,3%1,5%2,5%1,7%1,8نسبة األرباح من إجمالي األصول

%3,4%17,2%10,4%6,7%8,1نسبة األرباح  من إجمالي حقوق الملكية
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تقرير مجلس اإلدارة 
7
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أواًل: اإلدارة

كانت إدارة المصرف خالل السنة المالية محل التقرير على النحو التالي:

- مجلس االدارة.

- اإلدارة التنفيذية:

ــة - إدارة الشــؤون اإلداريــة - اإلدارة الماليــة  المديــر العــام - مستشــار المديــر العــام - إدارة المــوارد البشريـ
- إدارة االئتمــان -إدارة المخاطــر - إدارة المراجعــة الداخليــة - إدارة العمليــات المصرفيــة - وحــدة االمتثــال 
ومكافحــة غســل األمــوال - إدارة تقنيــة المعلومــات - إدارة الشــؤون القانونيــة - إدارة الشــركات - إدارة 
األفــراد )التجزئــة( - إدارة التســويق والتواصــل - إدارة المشــاريع - إدارة الجــودة والتطوير المســتمر - مشــروع 

الدفــع اإللكترونــي - قطــاع األعمــال - مشــروع التحــول الرقمــي )ريفولــف( - إدارة التدقيــق الشــرعي.

السيدات والسادة: 

- أعضاء الجمعية العمومية 
- مندوب مصرف ليبيا المركزي 

-مندوب سوق المال الليبي 
- مراجعي الحسابات 

بمناســبة اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لمصــرف الســراي للتجارة واالســتثمار، يتشــرف رئيــس وأعضاء مجلس 
ــى نشــاط المصــرف  ــع والعشــرين مســلًطا الضــوء عل ــر الســنوي الراب اإلدارة بالترحيــب بكــم وعــرض التقري
ــة  ــة عــن الســنة المالي ــا لمــا جــاء بالحســابات الختامي ــة 2021م. وفًق ومركــزه المالــي خــالل الســنة الماضي
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م. وتوضيــح أهــم المؤشــرات المتعلقــة بالوضــع المالــي للمصــرف والتــي 

رأينــا ضــرورة اإلشــارة إليهــا نتيجــة لقيــام المصــرف بــأداء األعمــال المناطــة بــه داخــل القطــاع المصرفــي.
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ثانيًا: الميزانية العمومية

1 - األصول:

بلــغ إجمالــي األصــول فــي 31 ديســمبر 2021م. 978,928,299 دينــار مقارنــًة بمبلــغ 1,232,679,070 دينــار 
فــي 31 ديســمبر 2020م. بفــارق قــدره 253,750,771 دينــار.

وتفاصيل هذا الرصيد على النحو التالي:

628,726,156  دينارنقدية وأرصدة لدى مصرف ليبيا المركزي

213,486,002 دينار أرصدة لدى مصارف محلية وأجنبية   

4,885,294 دينارتسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي  

22,183,266 دينارتمويالت إسالمية

16,790 ديناراستثمارات في شركات تابعة  

796,667 ديناراستثمارات في شركات حليفة

44,248,270 دينارممتلكات ومعدات

20,547,502 دينارمشاريع تحت التنفيذ

9,108,799 دينارموجودات غير ملموسة  

34,929,553 دينارموجودات أخرى     

• القروض والتسهيالت:
ــغ  ــًة بمبل ــار )صافــي(، مقارن ــغ إجمالــي القــروض والتســهيالت فــي 31 ديســمبر 2021م. 4,885,294 دين بل
3,536,455 دينــار فــي 31 ديســمبر 2020م. بزيــادة قدرهــا 1,348,839 دينــار. كمــا بلــغ إجمالــي التمويــالت 
اإلســالمية )بالصافــي( فــي 31 ديســمبر 2021م. 22,183,266 دينــار مقارنــًة بـــ 31 ديســمبر 2020م. حيــث 
كانــت 13,129,290 دينــار بزيــادة قدرهــا 9,053,976 دينــار. وُتتاَبــع هــذه التمويــالت عبــر الفــروع واإلدارات 

ذات العالقــة.
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• االستثمارات المالية:
ــار وهــي  ــغ 813,457 دين بلغــت مســاهمات المصــرف فــي بعــض الشــركات فــي 31 ديســمبر 2021م. مبل

علــى النحــو التالــي:

150,000 دينارشركة الروابي

600,000 دينارشركة تداول للتقنية

16,790 دينارشركة السرايا لالستشارات والخدمات

46,667 دينارشركة إلهام للتدريب

457 ,813 د.لإجمالي المساهمة

• األصول الثابتة:
بلــغ رصيــد األصــول الثابتــة ـفـي 31 ديســمبر 2021م. مبلغــًا وقــدره  44,248,270 دينــار مقارنــًة بمبلــغ 
ــادة فــي  ــار تمثلــت هــذه الزي ــادة قدرهــا 7,733,449 دين ــار فــي 31 ديســمبر 2020م. بزي 36,514,821 دين

ــراف آلــي(. ــيب - آالت ص ــدات - حواس ــزة ومع ــي - أجه ــاث مكتب ــول )أث ــض األص ــاء بع اقتن

2 - الخصوم:
- المطلوبات: مجموع المطلوبات 635,913,874 دينار.

- ودائع الزبائن: بلغ رصيد هذا البند 581,276,946 دينار مقارنًة بمبلغ 925,673,939 دينار                             
في 31 ديسمبر 2020م.

- مخصصات أخرى: 5,841,857 دينار مقارنًة بمبلغ 4,649,828 دينار في 31 ديسمبر 2020م.

- مطلوبات أخرى: 48,795,071 دينار مقارنًة بمبلغ 56,521,653 دينار في 31 ديسمبر 2020م.

- مجموع  المطلوبات: 635,913,874 دينار مقارنًة بمبلغ 986,845,840 دينار في 31 ديسمبر 2020م.

• حقوق الملكية:
وتتمثل حقوق الملكية في البيان التالي:

- رأس المال المدفوع:   100,000,000 دينار. 

- عالوة إصدار: 110,280,350 دينار.

- احتياطي قانوني: 5,485,792 دينار.

- احتياطي تقييم أسعار الصرف: 91,277,285 دينار.

- أرباح مدورة: 15,830,754 دينار.

- أرباح العام: 20,140,244 دينار.

- مجموع حقوق الملكية: 343,014,425 دينار.
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وحقــوق  المطلوبــات  مجمــوع   •
الملكيــة:

بلــغ  إجمالــي هــذا البنــد فــي 31 ديســمبر 2021م. 
ــًة  ــار ليبــي مقارن ــدره 978,928,299 دين ــًا وق مبلغ
ديســمبر   31 ـفـي  دينــار   1,232,679,070 بمبلــغ 
2020م. كمــا بلــغ مجمــوع حقــوق الملكيــة ـفـي 
31 ديســمبر 2021م. 343,014,425 دينــار مقابــل 
245,833,651 دينــار ـفـي ســنة 2020، كمــا بلــغ 
والمطلوبــات  التعاقديــة  االلتزامــات  مجمــوع 
المحتملة في 31 ديســمبر 2021م. 226,769.996 
دينــار مقابــل 23,397,887 دينــار فــي 31 ديســمبر 

2020م.

• االحتياطات:

بلغت االحتياطات مبلغًا قدره 5,485,792 دينار.

• صافي أرباح العام:

بلــغ إجمالــي اإليــرادات التشــغيلية فــي 31 ديســمبر 
بمبلــغ  مقارنــًة  دينــار   64,775,041 2021م. 

2020م. ديســمبر   31 ـفـي  دينــار   50,181,179

ـي المصاريــف التشــغيلية ـفـي 31  كمــا بلــغ إجماـل
مقارنــًة  دينــار   38,266,340 2021م.  ديســمبر 
ديســمبر   31 ـفـي  دينــار   29,070,525 بمبلــغ 

2020م.

ديســمبر   31 ـفـي  الشــامل  الدخــل  صاـفـي  وبلــغ 
ــار  ــب 20,140,244 دين ــم الضرائ ــد خص 2021م. بع
مقارنــًة بمبلــغ 15,830,654 دينــار فــي 31 ديســمبر 

2020م.

الحصــة األساســية والمنخفضــة مــن األربــاح للســهم 
 2020 بـــ  مقارنــًة  دينــار   2.014 الســنة:  ربــح  مــن 

حيــث كانــت 1.583 دينــار.

مجمــوع حقــوق الملكيــة فــي 31 ديســمبر 2021م 
ديســمبر   31 بـــ  مقارنــًة  دينــار   343,014,425

دينــار.  245,833,650 كانــت  حيــث  2020م. 

 31 ـفـي  الملكيــة  وحقــوق  المطلوبــات  مجمــوع 
ــًة بـــ  ــار مقارن ــمبر 2021م: 978,928,299 دين ديس
31 ديســمبر 2020م. حيث كانت 1,232,679,070 

دينــار.

التزامــات تعاقديــة ومطلوبــات محتملــة ـفـي 31 
مقارنــًة  دينــار،   226,769,996 2021م:  ديســمبر 
ديســمبر   31 ـفـي  دينــار،   23,397,887 بمبلــغ 

ـي: التاـل النحــو  علــى  البنــد  2020م. وبيــان هــذا 

مقارنــًة  دينــار   18,123,920 ضمــان:  خطابــات   -
بمبلــغ 538,068 دينــار ـفـي 31 ديســمبر 2020م.

- اعتمادات مستندية: 208,646,076 دينار مقارنًة 
بمبلغ 22,859,819 دينار في 31 ديســمبر 2020م.

> تعتبر اإليضاحات المرفقة جزًءا

من هذه القوائم المالية <
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• المخصصات:

والتســهيالت  القــروض  تدنــي  - مخصــص   1
االئتمانيــة:

 2021/12/31 ـفـي  البنــد  هــذا  رصيــد  بلــغ 
   .2020/12/31 بـــ  مقارنــًة  دينــار   11,782,980

حيث كان المخصص 11,782,980 دينار.

2 - مخصص بدل اإلجازات:
بلــغ رصيــد هــذا البنــد ـفـي 2021/12/31  مبلغــًا 
قــدره 1,427,733 دينــار مقارنًة بمبلــغ 1,163,879 

ــار فــي 2020/12/31. دين

3 - مخصص مخاطر عامة:
بلــغ رصيــد هــذا البنــد ـفـي 2021/12/31 مبلغــًا 
ــًة بـــ 2020/12/31  ــار مقارن قــدره 4,414,125 دين
 3,485,949 حيــث بلغــت قيمــة هــذا المخصــص 
دينــار، وُوضــع هــذا المبلــغ علــى ســبيل التحــوط 
للتقليــل مــن أي مخاطــر طارئــة قــد تحــدث مثــل 
التســوية الضمانيــة النهائيــة مــع صنــدوق الضمــان 

االجتماعــي، والضرائــب وغيرهــا.

ــا  ــي حققناه ــج الت ــرز النتائ ــتعراض أب ــود اس ــا ن كم
ــة،  ــة 2021 ميالدي ــنة المالي ــا فــي الس ــاذا فعلن وم

ــو التالــي: ــى النح عل

1 - المنظومة المصرفية:
أ. ترقيــة تطبيــق “أتيــب كونيكــت” إلــى نســخة 

.)T24( محدثــة مالئمــة لمنظومــة

ب. ترقية المنظومة المصرفية )T24( وربطها 
 )AML Profiling( و )AML-KYC( بمنظومات

.)ECC( و

2 -  مركز اتصاالت أتيب:
بمنظومــة  االتصــاالت  مركــز  منظومــة  تحديــث 

.)Vocalcom (

3 - أجهزة الصراف اآللي:
ــراف اآللــي )ATM( فــي  ــزة الص ــبكة أجه ــالق ش إط

ــع فــروع أتيــب. جمي

4 - منتجات جديدة:
أ . إطالق تطبيق المحفظة اإللكترونية )أتيب 

.)Pay

ب . إطالق بطاقة الخصم المباشر “دايركت”.

5 - ماستر كارد:
تفعيــل منظومــة إصــدار وإدارة البطاقــات المــزودة 

)PTS( مــن ماســتر كارد

6 - استبيانات رضا الزبائن والموظفين:
باســتخدام  شــهرين  لمــدة  اســتبيانين  إجــراء 
أجهــزة لوحيــة لقيــاس رضــا الزبائــن والموظفيــن 
باســتخدام  والخدمــات  التجاريــة  العالمــة  علــى 
منصــة إثنــوس )Ethnos( وهــي منصــة إلكترونيــة 

اإلحصائيــة. االســتبيانات  لمعالجــة 

7 - فرع مصراتة: 
المباشــرة باألعمــال النهائيــة الخاصــة بفــرع مصراتة 
وتشــمل التوظيــف والتدريــب بعــد انتهــاء األعمــال 

اإلنشــائية والهندســية والتقنية.

8 - تقنية المعلومات:
1. تطوير وترقية البنية التحتية في جميع 

الفروع حسب الخطة الموضوعة للعام 2021

2. تفعيل مركز جديد للطوارئ في بنغازي.

.)SWIFT GPI( 3. ربط وتنفيذ منظومة

مــع  الربــط  ينفــذ  ليبيــا  ـفـي  مصــرف  أول   .4
منظومــة المقاصــة اإللكترونيــة )ECC( الخاصة 

بمصــرف ليبيــا المركــزي.

5. إطــالق منظومــة )ATIB E-Track( الســتالم 
طلبــات الزبائــن فيمــا يخــص االعتمادات وشــراء 

النقــد األجنبــي وخدمــات ماســتر كارد.
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9 - االمتثال:
عــن  المنبثقــة  والســالمة  األمــن  بمعاييــر  الخاصــة   )CSP( شــهادة  علــى  يتحصــل  مصــرف  أول   .1

الســويفت.  لمنظومــة  االمتثــال  متطلبــات  كأحــد   )ISO27001(

ــل لكافــة  ــون وخلصــت إلــى أن أتيــب ممتث ــذ مهمــة مراجعــة مــن طــرف شــركة ويســترن يوني 2. تنفي
المتطلبــات العالميــة المتعلقــة بويســترن يونيــون ومنحــه اإلذن باســتمرار تنفيــذ العمليــات.

3. وضــع آليــة للتحقــق مــن هويــة المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح إلخضــاع جميــع عملياتهــا إلــى إجــراءات 
العنايــة الواجبــة المعــززة بشــكل مســتمر للحــد مــن المخاطــر المحتملة. 

.)POWER BI( 4. تحسين آليات اإلبالغ وإعداد التقارير وذلك باستخدام منظومة

5. تأســيس ثقافــة امتثــال قويــة وتعزيــز دور خــط الدفــاع األول فــي الفــروع عبــر تحديــد حــاالت اإلشــتباه  
ورفــع التقاريــر والتعامــل مــع الزبائــن دون إفشــاء أي بيانــات أو معلومــات. 

10 - اإلدارة القانونية:
1. ربح 5 دعاوى لصالح المصرف وإعداد ومراجعة وتعديل قرابة 22 عقد ذي طابع مدني وتجاري.

2. تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العموميــة المتعلقــة بإعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة، وقيــد هــذه التغييــرات 
لــدى مكتــب الســجل التجاري.

11 - اإلدارة المالية:
لــت األربــاح إلــى ســوق المــال الليبــي وبوشــر  1. توزيــع األربــاح للســنوات الماليــة 2018 و2019 حيــث ُحوِّ
ــرد  فــي توزيعهــا عــن طريــق إصــدار صكــوك لــكل مســاهم، واإلشــراف علــى عمليــة ســحب األربــاح وال

علــى أي استفســارات بالخصــوص.

2. االنتهــاء مــن مراجعــة ميزانيــة 2021 مــن المراجعيــن الخارجييــن واعتمادهــا مــن رئيــس مجلــس 
ـى مصــرف ليبيــا المركــزي للمناقشــة واالعتمــاد.  اإلدارة والمديــر العــام إلحالتهــا إـل

3. إنهــاء الربــط الضريبــي حتــى الســنة الماليــة 2020، وإحالــة كافــة المتطلبــات للســنة الماليــة 2021  
لمصلحــة الضرائــب.
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•إحصائيات الموارد البشرية:

1985.2

مدينتان
263268
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باإلضافة إلى التزامنا بزبائننا ووتطوير خدماتنا لهم فقد قمنا بتقديم اآلتي:

- تقديم عدة منتجات وخدمات جديدة منها منتجات التمويل بالصيرفة اإلسالمية.

- بطاقــات محليــة ودوليــة جديــدة لتتناســب أكثــر مــع احتياجــات الزبائــن، كمــا تــم تقديــم المحفظــة 
.”PAY “أتيــب  اإللكترونيــة 

•مقترح توزيع األرباح:

حقوق المساهمين

20172018201920202021المبلغ بالدينار الليبي 

33,333,33033,333,330100,000,000100,000,000100,000,000رأس المال 

110,280,350110,280,350110,280,350--عالوة اإلصدار

740,174740,174740,174740,1745,485,792االحتياطي القانوني

1,199,8974,944,60618,982,47315,830,754-2,296,625-أرباح غير موزعة 

1,096,7286,144,50314,037,86815,830,65420,140,244األرباح خالل الفترة 

91,277,285 ----احتياطي تقييم أسعار الصرف 

32,873,60739,018,110230,002,998245,833,652343,014,425مجموع حقوق المساهمين 

أسس احتساب االحتياطي 
القانوني 

1,096,7236,144,50314,037,87115,830,65420,140,244

احتساب االحتياطي القانوني 
)%25(

01,536,1263,509,4673,957,6645,035,061

04,608,37710,528,40111,872,99115,105,183األرباح القابلة للتوزيع 

نسبة األرباح القابلة للتوزيع 
من رأس المال 

-%11*%16%12%15

العائد على األسهم  )بالدينار 
الليبي(

-1,11,11,21,5

303030--آخر سعر لتداول المصرف 

*اســُتكملت زيــادة رأس المــال فــي يوليــو 2019، لــذا فــإن األربــاح القابلــة للتوزيــع احُتســبت بنــاًء علــى متوســط رأس 
المــال لعامــي 2018 و2019.
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•  مشاريع سنة 2022:

 موعد االنتهاءالمشروع

ربط المنظومة المصرفية T24 بمنظومة 
PTS التابعة لماستر كارد

يونيو 2022

يونيو 2022االفتتاح الرسمي لفرع مصراتة

يوليو 2022إطالق أتيب أونالين

سبتمبر 2022الربط مع الموزع الوطني

ACH-( الربط مع منظومتي التسوية
)RTGS

 سبتمبر 2022   

Fintech أكتوبر 2022    إطالق أول

تفعيل أجهزة أيدميا اللوحية البيومترية 
)Idemia Morpho Tablet(

نوفمبر 2022               

نوفمبر 2022الفروع اإللكترونية

ديسمبر 2022إطالق صندوق االستثمار العقاري
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ثالثًا: مجلس اإلدارة

عقــد مجلــس اإلدارة خــالل هــذه الســنة 4 اجتماعــات أصــدر فيهــا بعــض القــرارات لتنظيــم ســير العمــل وفــق اللوائــح 
والنظــم المعمــول بهــا بالمصــرف أهمهــا:

1. قــرار مجلــس اإلدارة رقــم )1( لســنة 2021 بالموافقــة علــى الحصــول علــى القــرض الحســن الممنــوح مــن مصــرف 
ليبيــا المركــزي بقيمــة )50,700,000( دينــار وفًقــا لاللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي قــرار مصــرف ليبيــا المركــزي 

رقــم )1( لســنة 2021.

2. قــرار مجلــس اإلدارة رقــم )2( لســنة 2021 بشــأن الموافقــة علــى شــراء العقــار الكائــن بطرابلــس محلــة شــهداء 
أبومليانــة ملــف تصديــق رقــم )31606/ت(.

3. الموافقــة علــى الحصــول علــى الدفعــة الثانيــة مــن القــرض الحســن الممنــوح مــن مصــرف ليبيــا المركــزي بقيمــة 
ــا المركــزي رقــم )46(  ــار، وفقــًا لاللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي قــرار محافــظ مصــرف ليبي )82,700,000( دين

لســنة 2021.

4. قــرار مجلــس اإلدارة بشــأن تعييــن الســيد نعمــان البــوري رئيســًا لمجلــس اإلدارة، وتعييــن الســيد عــز الديــن علــي 
بــن حميــدة  نائبــًا لرئيــس المجلــس.

5. قــرار مجلــس اإلدارة بشــأن إعــادة تشــكيل اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بشــكل مؤقــت لحيــن اســتكمال 
تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.

6. قرار مجلس اإلدارة بشأن إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية.

7. قــرار مجلــس اإلدارة بالموافقــة علــى شــراء العقــار الكائــن خلــف مبنــى المصــرف بمنطقــة قرجــي فــي طرابلــس، 
لغــرض توســعة المقــر الرئيســي للمصــرف.

8. قرار مجلس اإلدارة بشأن تعيين مدير إلدارة التدقيق الشرعي.

9. قرار مجلس اإلدارة بشأن استكمال تعيين أعضاء مجلس اإلدارة.
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ومــن خــالل مــا ُســرد أعــاله نــود اإلفــادة أن إيــرادات المصــرف واضحــة، وتتمثــل سياســة المصــرف فــي االحتفــاظ بقاعــدة 
رأس مــال قويــة مــن أجــل الحفــاظ علــى ثقــة المســاهمين والدائنيــن لضمــان نمــو النشــاط، بمراقبة وإشــراف مــن اإلدارة 
التنفيديــة ومجلــس اإلدارة للعائــد علــى حقــوق المســاهمين، وذلــك بإتخــاذ إجــراءات التحــوط بتكويــن المخصصــات 
الالزمــة لمواجهــة مخاطــر االئتمــان، وُتحتســب المخصصــات علــى الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا وفقــًا للضوابــط 

الــواردة فــي مناشــير مصــرف ليبيــا المركــزي بشــأن تصنيــف الديــون.

وـفـي الختــام، نأمــل أن نكــون قــد أوضحنــا ملخصــًا ألهــم البنــود الــواردة بالميزانيــة والبيــان التحليلــي المعــد مــن 
المراجعيــن الخارجييــن، وأهــم اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس االدارة خــالل الســنة الماليــة 2021.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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تقرير المراجعين 
الخارجيين

8
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مكتب اعمار علي الشتيوي – رقم القيد )364( 
محاسب ومراجع قانوني، وخبير حسابي معتمد لدى المصارف الليبية

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي مصرف السراي للتجارة واالستثمار 
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

الرأي
لقــد قمنــا بمراجعــة القوائــم الماليــة المرفقــة لمصــرف الســراي للتجــارة واالســتثمار )المصــرف( والتــي 
ــرات فــي  ــة التغي ــل، وقائم ــة الدخ ــمبر 2021، وقائم ــا فــي 31 ديس ــر المالــي كم ــة المرك ــن قائم ــون م تتك
حقــوق الملكيــة، وقائمــة التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول القوائــم 

الماليــة وملخــص ألهــم السياســات المحاســبية. 
فــي رأينــا، إن القوائــم الماليــة المرفقــة ُتظهــر بعدالــة من كافــة النواحي الجوهريــة، المركز المالــي للمصرف 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 وأدائــه المالــي، وتدفقاتــه النقديــة، للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وفًقــا 

للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي ليبيــا. 

أساس الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، إن مســؤوليتنا وفًقــا لهــذه المعاييــر مفصلــة أكثــر 
ضمــن بنــد مســؤولية مراجعــي الحســابات عــن تدقيــق القوائــم الماليــة الــواردة ـفـي تقريرنــا هــذا. نحــن 
مســتقلون عــن المصــرف وفًقــا لقواعــد الســلوك المهنــي للمحاســبين القانونييــن الصــادر عــن مجلــس 
المهنــي األخــرى  الســلوك  ـى متطلبــات  إـل للمحاســبين، باإلضافــة  الدوليــة  الســلوك األخالـقـي  معاييــر 
المالئمــة لتدقيــق القوائــم الماليــة فــي ليبيــا، كمــا التزمنــا بمســؤولياتنا المهنيــة األخــرى وفًقــا لمتطلبــات 
ــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة  قواعــد الســلوك المهنــي للمجلــس. فــي اعتقادن

ــرأي.  ــداء ال ــا إلب وتوفــر أساًس

أمور التدقيق الهامة
إن أمــور التدقيــق الهامــة، هــي تلــك األمــور التــي وفًقــا الجتهادنــا المهنــي كانــت األكثــر جوهريــة خــالل 
تدقيــق القوائــم الماليــة للســنة الحاليــة. لقــد تمــت دراســة هــذه األمــور ضمــن اإلطــار الكلــي لتدقيــق القوائــم 
ــراءات  ــف إج ــم وص ــور. ت ــذه األم ــول ه ــاًل ح ــا منفص ــدي رأًي ــم، وال نب ــذه القوائ ــول ه ــا ح ــداء رأين ــة إلب المالي

التدقيــق المتعلقــة بــكل أمــر مــن األمــور المشــار إليهــا أدنــاه. 
القوائــم  الحســابات والمتعلقــة بتدقيــق  ـفـي فقــرة مســؤولية مدقــق  المذكــورة  بالمهــام  لقــد قمنــا 
الماليــة، باإلضافــة لكافــة األمــور المتعلقــة بذلــك. بنــاًء عليــه، فــإن تدقيقنــا يشــمل تنفيــذ اإلجــراءات التــي 
تــم تصميمهــا لالســتجابة لتقييمنــا لمخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة، وإن نتائــج إجــراءات 
التدقيــق التــي قمنــا بهــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المتعلقــة بمعالجــة األمــور المشــار إليهــا أدنــاه توفــر 

ــة المرفقــة. ــم المالي ــا حــول تدقيــق القوائ ــا لرأين أساًس

تدني قيمة أرصدة المصرف لدى مصارف لبنان/بيروت
التدنــي فــي قيمــة أرصــدة المصــرف لــدى مصــارف بيــروت نتيجــة مــا تعــرض له المصــرف ودولــة لبنــان عموًما، 
هــي إحــدى أهــم األمــور التــي تؤثــر علــى أرصــدة المصــرف حســب اإليضــاح رقــم )4(، باإلضافــة إلــى كونهــا مــن 
األمــور التــي تتطلــب الكثيــر مــن االجتهــاد لتحديــد التعثــر، وقيــاس خســارة التدنــي، ويتــم تطبيــق االجتهــاد 
علــى مدخــالت عمليــة التدـنـي، بمــا فيهــا تقييــم الضمانــات إن وجــدت والقيمــة المحتمــل اســترجاعها 

والفتــرة الزمنيــة لذلــك، واحتســاب مخصــص التدنــي. 
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يعتبــر هــذا األمــر مــن األمــور الهامــة فــي عمليــة التدقيــق حيــث يتطلــب احتســابه وضــع افتراضــات اســتخدام 
اإلدارة لتقديــرات االحتســاب، ومــدى ووقــت تســجيل خســارة التدنــي. 

ويحــدد مخصــص التســهيالت االئتمانيــة وفًقــا لسياســة المصــرف الخاصــة بالمخصصــات وتدنــي القيمــة بمــا 
يتماشــى مــع متطلبــات مصــرف ليبيــا المركــزي. 

تشــكل التســهيالت االئتمانيــة جــزًءا كبيــًرا مــن أصــول المصــرف، وهنالــك احتماليــة لعــدم دقــة مخصــص 
التدنــي المســجل ســواًء نتيجــة اســتخدام بيانــات أساســية غيــر دقيقــة أو اســتخدام فرضيــات غيــر معقولــة، 
نظــًرا ألهميــة األحــكام المســتخدمة فــي تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة ضمــن مراحــل مختلفــة وفًقــا لمــا 
ــق فيمــا يخــص هــذا  ــرت إجــراءات التدقي ــا المركــزي، اعتب ــه فــي تعليمــات مصــرف ليبي هــو منصــوص علي

األمــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية. 
بلــغ رصيــد مجمــوع التســهيالت االئتمانيــة والتمويــالت اإلســالمية للمصــرف مبلــغ 39,961,628 دينــار 
ليبــي، ومخصصــات التدنــي مبلــغ 12,893,067 دينــار ليبــي، كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. تــم عــرض سياســة 
مخصــص التدنــي فــي السياســات المحاســبية المتبعــة إلعــداد هــذه القوائــم الماليــة ضمــن إيضــاح )3-2(. 

نطاق التدقيق لمواجهة أمر التدقيق الهام
ـى  إن إجــراءات التحقيــق المتبعــة تضمنــت فهــم لطبيعــة محافــظ التســهيالت االئتمانيــة باإلضافــة إـل
فحــص لنظــام الرقابــة الداخلــي المتبــع ـفـي عمليــة المنــح والتســجيل ومراقبــة االئتمــان وتقييــم اتبــاع 
اإلدارة لتعليمــات مصــرف ليبيــا المركــزي فــي احتســاب مخصــص التدنــي وإجــراءات التحصيــل ومتابعتهــا، 
ــا بدراســة وفهــم لسياســة المصــرف المتبعــة فــي احتســاب المخصصــات ومــدى تماشــيها مــع  حيــث قمن
السياســات الصــادرة عــن مصــرف ليبيــا المركــزي فــي احتســاب المخصصــات علــى القــروض غيــر المنتظمــة، 
ــر المنتظمــة علــى مســتوى  ــة المنتظمــة وغي ــة مــن التســهيالت االئتماني ــار ودراســة عين ــا باختي كمــا قمن
المصــرف ككل، وتقييــم العوامــل المؤثــرة ـفـي عمليــة احتســاب مخصــص تدـنـي التســهيالت، كتقييــم 
الضمانــات المتوفــرة ومــالءة العمــالء الماليــة، وتقديــرات اإلدارة للتدفقات النقدية المتوقعــة، والمتطلبات 
ــن  ــق م ــة للتحق ــع اإلدارة التنفيذي ــل م ــك العوام ــة تل ــة ومناقش ــات الرقابي ــن الجه ــادرة ع ــة الص التنظيمي
مــدى كفايــة المخصصــات المرصــودة باإلضافــة إلــى قيامنــا بإعــادة احتســاب للمخصصــات الواجــب رصدهــا 

ــة.  ــاع المصــرف لتعليمــات الجهــات الرقابي لتلــك الحســابات ومــدى اتب
كمــا قمنــا بتقييــم مــدى كفايــة اإلفصــاح حــول التســهيالت االئتمانيــة ومخصــص تدـنـي التســهيالت 

االئتمانيــة والمبينــة ـفـي اإليضــاح رقــم )5(. 

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين بالحوكمة عن القوائم المالية
ــادئ المحاســبية  ــا للمب ــة وفًق ــة وعرضهــا بصــورة عادل ــم المالي إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائ
ــا، باإلضافــة إلــى تحديــد نظــام الرقابــة الداخلــي الضــروري إلعــداد قوائــم ماليــة  المتعــارف عليهــا فــي ليبي

خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ســواًء الناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ. 
كمــا إن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المصــرف علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة، واإلفصــاح عــن 
األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية، بمــا فــي ذلــك اســتخدام مبــدأ االســتمرارية فــي المحاســبة، عنــد إعــداد 
القوائــم الماليــة، إال إذا كان فــي نيــة اإلدارة تصفيــة المصــرف، أو إيقــاف عملياتهــا، أو عــدم وجــود أي بديــل 

واقعــي آخــر ســوى القيــام بذلــك. 
إن المكلفين بالحوكمة، مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير والقوائم المالية للمصرف.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم الماليــة مأخــوذة كلًيــا خاليــة مــن األخطــاء 

الجوهريــة ســواًء الناتجــة عــن احتيــال أو عــن خطــأ وإصــدار تقريــر المراجعــة الــذي يتضمــن رأينــا. 
إن التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد عــاٍل المســتوى، ولكنــه ليــس ضمانــًة أن المراجعــة التــي تجــرى وفًقــا 
لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، ستكشــف دائًمــا عــن األخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا. إن األخطــاء قــد تحــدث 
ــى  ــر عل ــبب فــي تأثي ــة تس ــردًة أو مجتمع ــت منف ــة إذا كان ــا جوهري ــم اعتباره ــأ، ويت ــال أو خط ــًة الحتي نتيج

ــة.  ــم المالي ــل مســتخدمي هــذه القوائ ــة المتخــذة مــن قب القــرارات االقتصادي
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إننــا نقــوم بممارســة االجتهــاد الهنــي، والمحافظــة علــى الشــك المهنــي كجــزء مــن المراجعــة، وفًقــا 
للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، وكذلــك نقــوم بمــا يلــي: 

ــال أو خطــأ،  ــة، ســواًء الناتجــة عــن احتي ــم المالي ــة فــي القوائ ــم مخاطــر األخطــاء الجوهري ــد وتقيي 1 - تحدي
وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة تســتجيب لهــذه المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة، 
ومالئمــة، توفــر أساًســا إلبــداء الــرأي. إن خطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري، ناتــج عــن احتيــال، يعــد أكبــر 
مــن ذلــك الناتــج هــن غلــط، لمــا قــد يضمنــه االحتيــال مــن تواطــؤ، أو تزويــر، أو حــذف متعمــد، أو تأكيــدات 

ــي. ــة الداخل ــر صحيحــة، أو تجــاوز لنظــام الرقاب غي

2 - الحصــول علــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخلــي المتعلــق بالمراجعــة، وذلــك لتصميــم إجــراءات مراجعــة 
مالئمــة للظــروف، وليــس بهــدف إبــداء الــرأي حــول مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخلــي للمصــرف.

3 -  تقييــم مالئمــة السياســات المحاســبية المطبقــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية، واإليضاحــات 
المتعلقــة بهــا، التــي نفذتهــا اإلدارة.

4 - التوصــل إلــى نتيجــة حــول مالئمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية فــي المحاســبة، وبنــاًء علــى أدلــة 
المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا، وفيمــا إذا كان هنــاك عــدم تيقــن جوهــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف 
ــأن هنــاك  ــا إلــى نتيجــة ب قــد تلقــي بشــكوك كبيــرة حــول قــدرة المصــرف علــى االســتمرار، وإذا مــا توصلن
شــك جوهــري، فعلينــا اإلشــارة إلــى إيضاحــات القوائــم الماليــة ذات الصلــة أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه 
اإليضاحــات غيــر كافيــة. إن اســتنتاجاتنا مبنيــة علــى أدلــة المراجعــة التــي حصلنــا حتــى تاريخ تقريــر المراجعة، 

ومــع ذلــك فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تــؤدي إلــى عــدم اســتمرار المصــرف.

5 - تقييــم العــرض العــام لهيــكل القوائــم الماليــة ومحتواهــا بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات حولهــا وفيمــا إذا 
كانــت القوائــم الماليــة تمثــل المعامــالت واألحــداث التــي تحقــق العــرض العــادل. 

إننــا نتواصــل مــع المســؤولين المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق بنطــاق التدقيــق وتوقيتــه، ومالحظــات 
التدقيــق المهمــة التــي تتضمــن أي نقــاط ضعــف مهمــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة التــي يتــم تحديدهــا 

مــن قبلنــا خــالل عمليــة التدقيــق.

أعمار علي الشتيوي
محاسب ومراجع قانوني
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مكتب نجم الدين أبو نعجة
للمحاسبة والمراجعة القانونية

السادة: رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لمصرف السراي للتجارة واالستثمار،
تحية طيبة وبعد، 

لقــد قمنــا بمراجعــة الحســابات الختاميــة والقوائــم الماليــة، والتــي تتكــون مــن بيــان الوضــع المالــي فــي 31 
ديســمبر 2021، وبيــان األداء المالــي للســنة المنتهيــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م، وبيــان التغييــرات فــي 

حركــة الحســابات. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
ُأعــدت هــذه البيانــات الماليــة ومــا ُأرفــق بهــا مــن جــداول ومالحظــات علــى أســاس االســتحقاق المحاســبي 
الكامــل وفًقــا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة. ووفًقــا للتشــريعات الليبيــة، واإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه 
ــة  ــة المتعلق ــط الداخلي ــع الضواب ــمل: وض ــؤولية تش ــذه المس ــا. وه ــا نزيًه ــا عرًض ــة وعرضه ــات المالي البيان
بإعــداد البيانــات الماليــة الخاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة – ســواًء الناتجــة عــن الغــش أو الخطأ غيــر المقصود 
– وعرضهــا عرًضــا نزيًهــا، وتنفيــذ هــذه الضوابــط والتمّســك بهــا، واختيــار السياســات المحاســبية المالئمــة 

وتطبيقهــا، والقيــام بتقديــرات محاســبية تكــون معقولــة فــي هــذه الظــروف. 

مسؤولية المراجع الخارجي
مســؤوليتنا هــي إبــداء الــرأي فــي هــذه البيانــات الماليــة اســتناًدا إلــى مراجعتنــا للحســابات. وقــد راجعنــا 
الحســابات وفًقــا للمعاييــر الدوليــة لمراجعــة الحســابات. وتقاضــي تلــك المعاييــر أن نلتــزم بالمتطلبــات 
ـى ضمــان معقــول بشــأن خلــو  األخالقيــة، وأن نخطــط لعمليــة المراجعــة ونجريهــا بهــدف التوصــل إـل
البيانــات الماليــة مــن األخطــاء الجوهريــة. وتنطــوي مراجعــة الحســابات علــى اتخــاذ إجــراءات للتوصــل إلــى 
أدلــة دقيقــة علــى المبالــغ واإلفصاحــات الــواردة فــي البيانــات الماليــة، واإلجــراءات المختــارة تعتمــد علــى 
تقديــر مراجــع الحســابات، بمــا فــي ذلــك تقييــم المخاطــر ورود أخطــاء جوهريــة فــي البيانــات الماليــة، ســواًء 
ــط  ــم تلــك المخاطــر، يراعــي مراجــع الحســابات الضواب ــد تقيي ــر المقصــود. وعن بســبب الغــش أو الخطــأ غي
الداخليــة المتعلقــة بإعــداد الكيــان للبيانــات الماليــة وعرضهــا عرًضــا نزيًهــا مــن أجــل وضــع إجــراءات 
المراجعــة المناســبة فــي هــذه الظــروف، ولكــن ليــس لغــرض إبــداء الــرأي فــي فعاليــة الضوابــط الداخليــة 
للكيــان. وتشــمل مراجعــة الحســابات أيًضــا مــدى تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة، 
ـي  ـى تقييــم العــرض اإلجماـل ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية التــي قامــت بهــا اإلدارة، إضافــًة إـل

ــة.  ــات المالي للبيان

األمور الهامة
تدني قيمة أرصدة المصرف لدى »مصرف Credit Bank بيروت«: 

إن التدنــي فــي قيمــة أرصــدة المصــرف لــدى »مصــرف Credit Bank بيــروت« نتيجــة مــا تعــرض لــه المصــرف 
ودولــة لبنــان بشــكل عــام، هــو أحــد أهــم األمــور التــي تؤثــر علــى أرصــدة المصــرف، باإلضافــة إلــى كونهــا مــن 
األمــور التــي تتطلــب الكثيــر مــن االجتهــاد لتحديــد التعثــر وقيــاس خســارة التدنــي، يتــم تطبيــق االجتهــاد 
علــى مدخــالت عمليــة قيــاس التدنــي، بمــا فيهــا تقييــم الضمانــات إن وجــدت والقيمــة التــي مــن المحتمــل 

اســترجاعها والفتــرة الزمنيــة لذلــك واحتســاب مخصــص التدنــي.

إجراءات التدقيق
تضمنــت إجــراءات التدقيــق الحصــول علــى كشــوف حســابات لدراســة خســارة التدـنـي بمــا فيهــا تقييــم 
الضمانــات إن وجــدت والقيمــة المحتمــل اســترجاعها والفتــرة الزمنيــة الالزمــة لذلــك، واحتســاب مخصــص 
ــة معلقــة ضمــن احتياطــي فــروق  ــرادات فــروق عمل ــر، إن لهــذا الحســاب إي ــخ التعث ــى تاري ــاًء عل التدنــي بن
ــاة لتولــي  ــب محام ــف مكت ــالزم وكل ــص ال ــن المخص ــر بتكوي ــوط ألي مخاط ــد تح ــرف ق ــة، وإن المص العمل
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ــور.  ــرف المذك ــد المص ــي ض ــراءات التقاض إج
إن مخصــص التدنــي فــي أرصــدة المصــرف لــدى »مصــرف Credit Bank بيــروت« قــد تــم اإلفصــاح عنهــا فــي 

إيضــاح رقــم )7( حــول البيانــات الماليــة. 

أساس الرأي
لقــد تحصلنــا علــى المعلومــات واإليضاحــات التــي رأينــا أنهــا ضروريــة واتضــح لنــا أن المصــرف يحتفــظ 
بســجالت محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة الــواردة بالقوائــم الماليــة المذكــورة أعــاله تتفــق مــع مــا 
هــو مثبــت بســجالت المصــرف، ونعتقــد أن مراجعتنــا مكنتنــا مــن الحصــول علــى الدليــل الكافــي والمالئــم 

الــذي يشــكل أساًســا معقــواًل إلبــداء رأينــا فــي القوائــم الماليــة للمصــرف. 
ونعتقــد أن مــا توصلنــا إليــه مــن أدلــة تدقيقيــة كافيــة ومناســبة ألن تكــون أساًســا نســند إليــه رأينــا كمراجــع 

حسابات.

الرأي
تعــرض هــذه البيانــات الماليــة فــي رأينــا، الوضــع المالــي للمصــرف فــي 31 ديســمبر 2021م. وأداءه المالــي 
وتدفقاتــه النقديــة للفتــرة مــن 1 ينايــر 2021م. إلــى 31 ديســمبر 2021م. عرًضــا نزيًهــا مــن جميــع النواحــي 

الجوهريــة. 
نأمل من هللا عز وجل أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل، تفضلوا باالستالم،

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

نجم الدين أبو نعجة
المحاسب والمراجع القانوني
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بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021:

إيضاحاألصول
20212020

دينار ليبيدينار ليبي

6628,726,1561,044,191,536نقد وأرصدة لدى مصرف ليبيا المركزي

7213,486,002115,032,032أرصدة لدى مصارف أخرى

8813,457813,457استثمار في شركات تابعة وزميلة

94,885,2943,536,455قروض وتسهيالت ائتمانية / بالصافي

1022,183,26613,129,290تمويالت إسالمية / بالصافي

1144,248,27036,514,821ممتلكات ومعدات / بالصافي

129,108,7991,843,602أصول غير ملموسة

1320,547,5028,730,078أعمال تحت التنفيذ

1434,929,5538,887,799أصول أخرى

978,928,2991,232,679,070مجموع األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين:

االلتزامات:

15581,276,946925,673,939ودائع زبائن

165,841,8574,649,828مخصصات أخرى

1748,795,07156,521,653التزامات أخرى

635,913,874986,845,420مجموع االلتزامات

حقوق المساهمين:

18100,000,000100,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع

18110,280,350110,280,350عالوة إصدار

185,485,792740,174احتياطي قانوني

-91,277,285احتياطي تقييم أسعار الصرف

15,830,75418,982,472أرباح )خسائر( متراكمة

20,140,24415,830,654ربح السنة

343,014,425245,833,650مجموع حقوق الملكية

978,928,2991,232,679,070مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

25226,769,99623,397,887التزامات محتملة

تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس االدارة ووّقع بالنيابة عنهم كل من:

نعمان محمد البوري
رئيس مجلس اإلدارة

فاروق بن خميس العبيدي                                                           
المدير العام                                                        
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بيان الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

إيضاحاإليرادات
20212020

دينار ليبيدينار ليبي

191,066,8085,840,589إيرادات التمويالت اإلسالمية

2040,685,04134,964,677إيرادات العموالت

822,995,6548,775,650أرباح الصرف االجنبي وإعادة تقييم العملة

927,538600,263إيرادات أخرى

64,775,04150,181,179إجمالي الدخل

المصروفات:

)13,958,965()15,781,725(21نفقات الموظفين

)2,868,722()4,390,437(11-12استهالكات وإطفاءات

)10,206,580()15,794,178(22مصاريف إدارية وعمومية 

)19,122(-)9-1(مخصص تدني القروض والتسهيالت الممنوحة

)17,136()600,000()10-1(مخصص تمويالت إسالمية ممنوحة

)2,000,000()1,700,000()16-1(مخصص مخاطر عامة

)29,070,525()38,266,340(إجمالي المصروفات

26,508,70121,110,654صافي الربح التشغيلي قبل الضرائب

)5,280,000()6,368,457(مخصص ضرائب 

20,140,24415,830,654ربح السنة

242.0141.583حصة السهم من ربح السنة 

تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس االدارة ووّقع بالنيابة عنهم كل من:

نعمان محمد البوري
رئيس مجلس اإلدارة

فاروق بن خميس العبيدي                                                           
المدير العام                                                        
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021: 

احتياطي قانونيعالوة إصداررأس المالحجم نشاط المصرف
احتياطي  تقييم 

عملة
أرباح  متراكمة

إجمالي حقوق 
الملكية

دينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبي

99334,813,126245,833,650 067 1100,000,000110,280,350740,174445 يناير 2021

)14,236,754()14,236,754(418 954 4---توزيعات

-)4,745,618(981 828 0704,745,618485 679 232 1-احتياطي قانوني

60291,277,285 873 10532 018 65039 833 245-احتياطي إعادة تقييم عملة

60220,140,244 873 10532 018 39-650 833 245-ربح السنة

31100,000,000110,280,3505,485,79291,277,28535,970,99343,014,425 ديسمبر 2021

18,982,472230,002,996-1100,000,000110,280,350740,174 يناير 2020

------ زيادة فى رأس  المال

15,830,65415,830,654----ربح السنة

31100,000,000110,280,3505,485,79291,277,28535,970,99343,014,425 ديسمبر 2020
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إيضاحات حول البيانات المالية، وتشكل جزًءا منها

1( معلومات عامة:

تأســس مصــرف الســراي للتجــارة واالســتثمار )شــركة مســاهمة ليبيــة( بمســماه الســابق )مصــرف طرابلــس 
األهلــي( بتاريــخ 1 نوفمبــر 1995، قبــل ان ُيرفــع رأس مالــه إلــى 33 مليــون دينــار ليبــي فــي 6 يونيــو 2006، 

وجــرى تغييــر اســمه الــى مصــرف الســراي للتجــارة واالســتثمار )أتيــب(.
خــالل ســنة 2019، ُرفــع رأس مــال المصــرف الــى 100 مليــون دينــار ليبــي مقســمة إلــى 10 مالييــن ســهم، 
بقيمــة اســمية تبلــغ 10 دينــار ليبــي للســهم الواحــد، اســتناًدا إلــى قــرار الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة 

بتاريــخ 25 أبريــل 2018، وتــم االكتتــاب فيهــا بالكامــل.
يمــارس المصــرف نشــاطه مــن خــالل إدارتــه العامــة وفروعــه، وفًقــا ألحــكام قانــون رقــم 1 لســنة 2005 
بشــأن المصــارف والنقــد واالئتمــان، وأحــكام القانــون رقــم 23 لســنة 2010 بشــأن النشــاط التجــاري ومــن 
أهــم نشــاطات المصــرف القيــام بجميــع أعمــال المصــارف التجاريــة والتمويليــة، وتشــمل هــذه األعمــال 
علــى ســبيل المثــال: فتــح الحســابات الجاريــة، وقبــول الودائــع واألمانــات، وتقديــم الخدمــات المتعلقــة 
بتمويــل التجــارة الخارجيــة، وإصــدار خطابــات الضمــان، وإصــدار وإدارة أدوات الدفــع اإللكترونــي، والتحويــالت 

ــة. ــراض ذات الصل ــن األغ ــا م ــالمية وغيره ــالت اإلس ــال التموي ــا، وأعم بأنواعه
يقع المقر الرئيسي المصرف في طريق قرجي بمدينة طرابلس – ليبيا.

يدار المصرف من قبل مجلس إدارة مكون من السادة االتي ذكرهم:

2( أساس المحاسبة والقياس:
ُأعــدت هــذه البيانــات وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، وبمــا يتوافــق مــع متطلبــات قانــون 

النشــاط التجــاري رقــم 23 لســنة 2010، وقانــون المصــارف رقــم 1 لســنة 2005 وتعديالتــه.
واســتخرجت البيانــات الماليــة مــن الســجالت المحاســبية للمصــرف، وفًقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، ووفًقــا 

لمبــدأ الثبــات لجميــع الســنوات، اال إذا ذكــر خــالف ذلــك.

 أ- ُعملة التعامل والعرض:
ــع المعلومــات  ــة للمصــرف، وتقــرب جمي ــة الوظيفي ــار الليبــي، وهــي العمل ــة بالدين ــات المالي ُتعــرض البيان

الماليــة المعروضــة بالدينــار إلــى أقــرب دينــار ليبــي.
 

ب- استخدام التقديرات:
إن إعــداد البيانــات الماليــة المطابقــة للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة يتطلــب اســتخدام التقديرات 
المحاســبية الهامــة، كمــا يتطلــب مــن اإلدارة اســتخدام تقديراتهــا المحاســبية للبنــود التــي تشــتمل علــى 
درجــة عاليــة مــن االجتهــاد، إن البنــود التــي تكــون فيهــا الفرضيــات والتقديــرات جوهريــة بالنســبة للبيانــات 

الماليــة تــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضــاح )3(.

رئيس مجلس اإلدارةنعمان البوري

نائب رئيس مجلس اإلدارةعز الدين بن حميدة

عضو مجلس إدارةهشام حسني بي

عضو مجلس إدارةمنذر الشحومي

عضو مجلس إدارةسامي بن غرسة

عضو مجلس إدارةحسين الشريدي
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 ج- تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 1، ومعيــار المحاســبة الدولــي 8: تعريــف المعلومــات 
الجوهريــة: 

تعد هذه التعديـــالت تعريًفا جديـــًدا للمعلومـــات الجوهريـــة، الـــذي يبيـــن أن: »المعلومـــات تعتبـر جوهريـة 
فـي حالـة إذا كان حذفهـا، أو عـدم صحـة التعبيـر عنهـا، أو إخفائهـا، مـن المتوقـع بصـورة معقولـة أن يؤثـر 
علـــى القـــرارات التـــي يتخذهـا المسـتخدمون األساسيون للبيانـــات الماليـة ذات الغـرض العـام، اسـتناًدا إلـى 
تلـك البيانـات الماليـة، بمـا يقـدم معلومـات ماليـة عـن المؤسسة القائمـة بإعدادهـا“. توضـح التعديـالت أن 
اتصـاف المعلومـات بالجوهريـة، يعتمـد علـى طبيعـة وحجـم المعلومـات، سـواًء بصـورة فرديـة، أو مجتمعة 
مـــع معلومـــات أخرى فـــي ســـياق البيانـــات الماليـــة. ويكـــون عـدم صحـــة التعبيـر عـــن المعلومـــات جوهرًيا، 
إذا كان مـــن المتوقـــع بصـــورة معقولـــة أن يؤثر علـــى القرارات التـــي يتخذها المســـتخدمون األساسيون. لـم 
يكـن لهـذه التعديالت تأثيـًرا علـى البيانـات الماليـة المجمعـة، وليـس مـن المتوقـع أن يكـون لهـا أي تأثيـر 

مسـتقبلية. 
ــر  ــا أث ــون له ــورة أن يك ــرى المذك ــينات األخ ــيرات والتحس ــر والتفس ــن المعايي ــع ألي م ــن المتوق ــس م ولي

ــمبر 2021. ــة فــي 31 ديس ــنة المنتهي ــة للس ــات المالي ــى البيان ــري عل جوه

3( التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات:
يقــوم المصــرف بتقديــرات وافتراضــات محــددة مســتقبلية، وتقيــم التقديــرات واالفتراضــات بشــكل مســتمر 
بنــاًء علــى أســاس الخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى، بمــا فــي ذلــك التوقعــات لألحــداث المســتقبلية، التــي 
يعتقــد المصــرف بأنهــا معقولــة، وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات واالفتراضــات. وفيمــا 

يلــي بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة المعتمــدة فــي إعــداد البيانــات الماليــة:

 أ. ممتلكات ومعدات
يقــوم المصــرف بمراجعــة العمــر االنتاجــي المقــدر للممتلــكات والمعــدات وطريقــة االســتهالك، للتحقــق 
مــن كونهــا تعكــس نمــط المنافــع االقتصاديــة المســتغلة منهــا، وفــي حــال وجــود اختــالف بيــن طريقــة 
االســتهالك المســتخدمة ونمــط المنافــع االقتصاديــة المســتعملة، ُتعالــج كتنبــؤ فــي التقديــرات فــي ســنة 

التغيــر، والســنوات الالحقــة.

 ب. قضايا
ــخ  ــة فــي تاري ــع التطــورات فــي اإلجــراءات القانوني ــة العالقــة، وتتاب ــا القانوني تراجــع ادارة المصــرف القضاي
كل تقريــر، مــن أجــل تقييــم الحاجــة إلــى مخصصــات وإفصاحــات فــي البيانــات الماليــة. كمــا إنهــا تأخــذ بعيــن 
ــة الدعــاوى القضائيــة، واالجــراءات المتخــذة، وخاصــًة ـفـي  االعتبــار عنــد تكويــن هــذه المخصصــات طبيع
الفتــرة مــا بيــن تاريــخ البيانــات الماليــة، وتاريــخ إصدارهــا، كذلــك يتــم االطــالع علــى رأي المستشــار القانونــي 

حــول القضايــا وعلــى قــرارات مجلــس اإلدارة بالخصــوص.

 ج. تدني قيمة الديون
ُتقــدر مخصصــات تدـنـي قيمــة القــروض والتســهيالت الممنوحــة وفقــًا للضوابــط الــواردة ـفـي تعليمــات 
مصــرف ليبيــا المركــزي بشــأن تصنيــف الديــون، وتــدرج الفــرق بيــن المبالــغ التــي يتــم تحصيلًهــا فعليــا فــي 

ــان الدخــل. ــغ المتوقعــة فــي بي فتــرات مســتقبلية والمبال



41

4( ملخص ألهم السياسات المحاسبية: 

اإليرادات من العقود مع الزبائن: 
ــع  ــود م ــن العق ــرادات م ــم )15( »االي ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــار الدولــي إلع ــق المعي ــرف تطبي ــي المص تبن
ـي رقــم )18(  الزبائــن« بــدًءا مــن 1 ينايــر 2018، حيــث حــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الدوـل

ـي رقــم )11( »عقــود اإلنشــاء«. »اإليــرادات« ومحــل معيــار المحاســبة الدوـل
ــى الخدمــات ويكــون إمــا فــي وقــت محــدد، أو مــع مــرور الوقــت،  ــون عل ــراف عندمــا يحصــل الزب ــم االعت يت
حيــث تبنــى المعيــار الدولــي ألعــداد التقريــر الماليــة رقــم )15( منهًجــا مكوًنــا مــن خمــس خطــوات لالعتــراف 
باإليــرادات، علًمــا بــأن المصــرف يقــوم باالعتــراف بإيــرادات العقــود المبرمــة مــع الزبائــن عنــد تقديــم الخدمــة 
المتعلقــة بهــا، ومــن المحتمــل تدفــق منافــع اقتصاديــة للمصــرف وأنــه يمكــن قيــاس اإليــرادات والتكاليــف 

إذا كان ذلــك ممكنــًا بطريقــة موثوقــة وفــق الخطــوات التاليــة: 

ــة  ــات واجب ــا والتزام ــئ حقوًق ــر ينش ــن أو أكث ــن طرفي ــاق بي ــه اتف ــد بأن ــَرف العق ــد – ُيع ــد العق  أ- تحدي
ــا. ــاء به ــب الوف ــروط التــي يج ــد الش ــدد العق ــا يح ــذ، كم التنفي

 ب- تحديد التزامات األداء في العقد – وهو وعٌد في العقد مع الزبون لنقل خدمة إليه.

 ج- تحديــد ســعر المعاملــة – وهــو المبلــغ الــذي يتوقــع المصــرف أن يكــون لــه الحــق فيــه مقابــل تحويــل 
الخدمــات المتعهــد بهــا إلــى الزبــون، باســتثناء المبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا بالنيابــة عــن طــرف ثالــث.

 د- توزيــع ســعر المعاملــة علــى التزامــات األداء فــي العقــد – وهــو بالنســبة للعقــود التــي تحتــوي علــى 
ــزام اداء  ــن الت ــر م ــة إلــى أكث ــعر المعامل ــع س ــرف بتوزي ــوم المص ــث يق ــد، حي ــزام أداء واح ــن الت ــر م أكث
بمبلــغ يصــف المبلــغ بالمقابــل الــذي يتوقــع المصــرف أن يكــون الحــق فيــه مقابــل الوفــاء بــكل التــزام 

أداء.

 ه- االعتراف باإليرادات – عندما يقوم المصرف بتلبية التزامات األداء.

التقاص
يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة، وإظهــار المبلــغ الصاـفـي ـفـي قائمــة 
المركــز المالــي فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة، وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس 

التقــاص، أو يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

االستثمار في شركات زميلة
الماليــة  ـفـي قــرارات السياســات  المصــرف مقــدرة – وليــس ســيطرة – للمشــاركة  لــدى  عندمــا يتوفــر 
ــة. يتــم االعتــراف األولــي باالســتثمار فــي الشــركة  والتشــغيلية فــي شــركة مــا، يتــم تصنيفهــا شــركًة زميل
الزميلــة فــي بيــان المركــز المالــي بالتكلفــة، ويتــم الحًقــا االعتــراف بحصــة الشــركة مــن أربــاح الشــركة الزميلة 

مــا بعــد التملــك فــي بيــان الربــح أو الخســارة.
عندمــا يتوفــر دليــل موضوعــي علــى وجــود تدنــي علــى االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة، يتــم إجــراء فحــص 

التدنــي للقيمــة الدفتريــة كمــا هــو الحــال للموجــودات غيــر الماليــة األخــرى.

العمالت االجنبية
يتــم تســجيل التعامــالت التــي يقــوم بهــا المصــرف بالعمــالت المختلفــة عــن عملــة البيئــة االقتصاديــة 
الرئيســية التــي يمــارس المصــرف نشــاطاته مــن خاللهــا )عملتــه الوظيفيــة - الدينــار الليبــي( باســتخدام 
ــة  ــات النقدي ــل الموجــودات والمطلوب ــم تحوي ــخ حــدوث تلــك التعامــالت. يت أســعار الصــرف الســائدة بتاري
باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ إعــداد البيانــات الماليــة، ويتــم االعتــراف بأربــاح وخســائر فروقــات 
العملــة الناتجــة عــن ذلــك مباشــرة فــي بيــان الدخــل، فيمــا ُتحــّول الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة 
ــّول  ــا ُتح ــالت، بينم ــك التعام ــدوث تل ــخ ح ــائد فــي تاري ــعر الس ــتخدام الس ــة باس ــة التاريخي ــة بالتكلف المثبت
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البنــود غيــر النقديــة المثبتــة بالقيمــة العادلــة باســتخدام الســعر الســائد بتاريــخ تقييــم تلــك الموجــودات، 
ــة. ــاح وخســائر التقييــم كجــزء مــن تلــك القيمــة العادل ويتــم االعتــراف بأرب

الموجودات المالية:
تشــمل القــروض والذمــم المدينــة والنقــد واألرصــدة لــدى مصــرف ليبيــا المركــزي، والودائــع لــدى المصــارف، 

والتســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة كمــا هــو ظاهــر فــي بيــان المركــز المالــي.
ــة مــن الحصــول  ــى الغاي ــاًء عل ــاه بن ــة أدن ــود المبين ــة ألحــد البن ــه المالي يقــوم المصــرف بتصنيــف موجودات
ــة كموجــودات محتفــظ بهــا  ــه المالي ــم يقــم المصــرف بتصنيــف أي مــن موجودات علــى هــذا الموجــود، ول
لتاريــخ االســتحقاق. إن السياســة المحاســبية للمصــرف لــكل بنــد مــن الموجــودات الماليــة هــي كمــا يلــي: 

أ . القروض والذمم المدينة:
هــي مـوجـــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعـــات ثابتــة أو محـــددة، والتــي لـــم يتـــم تسـعيرهـــا فـــي ســوق 
نشــط وتنشــأ أساًســا عــن طريــق تقديــم الســلع والخدمــات للزبائــن )مثــل ذمــم القــروض والتســهيالت 
االئتمانيــة(، وهــي أيًضــا تتضمــن أنواًعــا أخــرى مــن األصــول النقديــة التعاقديــة، والتــي يتــم االعتــراف بهــا 
أولًيــا بالقيمــة العادلــة مضاًفــا إليهــا التكاليــف المباشــرة المرتبطــة بالحصــول عليهــا، ويتــم االعتــراف بهــا 
الحًقــا بالتكلفــة المطفــأة، باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال ناقــص مخصــص تدنــي قيمتهــا، نشــير 
ــه تــم وقــف التعامــل بالفوائــد فــي عــام 2013 بالنســبة لألفــراد و2015 بالنســبة للشــركات، وفقــا  إلــى أن

ــة. للقانــون رقــم 1 لســنة 2013 بشــأن وقــف التعامــل بالمعامــالت الربوي
ويتــم تكويــن مخصــص تدنــي قيمــة القــروض والتســهيالت االئتمانيــة عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي 
)مثــل صعوبــات ماليــة كبيــرة مــن جانــب الطــرف المديــن أو تقصيــر أو تأخيــر لفتــرة زمنيــة طويلــة فــي الدفــع( 
أي إن المصــرف لــن يكــون قــادًرا علــى تحصيــل كل المبالــغ المســتحقة بموجــب مــا أتفــق عليــه، يكــون قيمــة 
المخصــص الفــرق بيــن صافــي القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع 
تحصيلهــا للديــن الــذى يجــرى لــه التدـنـي، تظهــر ذمــم القــروض والتســهيالت بالصاـفـي بعــد اســتنزال 
قيمــة المخصــص الــذي يســجل فــي حســاب مســتقل ويقابلــه خســارة يتــم قيدهــا ضمــن المصاريــف اإلداريــة 
فــي بيــان الدخــل، عنــد التأكــد مــن أن الديــن لــن يتــم تحصيلــه، يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لــه 
ــا المركــزي  ــة. حســب تعليمــات مصــرف ليبي ــة العمومي ــه بقــرار مــن الجمعي ــط ب ــل المخصــص المرتب مقاب
فــإن المصــرف يقــوم بتصنيــف الديــون مــن القــروض والتســهيالت االئتمانيــة إلــى: )ديوًنــا تتطلــب اهتماًمــا، 
ــات  ــأنها مخصص ــب بش ــة( وتحتس ــا رديئ ــا، وديوًن ــكوك فــي تحصيله ــا مش ــتوى، وديوًن ــا دون المس وديوًن

بمعــدالت %2، و%20، و%50 و%100 علــى التوالــي، كحــد أدنــى لــكل فئــة مــن الفئــات المذكــورة.

ب . تدني الموجودات المالية
ـي  يقــوم المصــرف بمراجعــة القيــم المثبتــة ـفـي الســجالت للموجــودات الماليــة ـفـي تاريــخ المركــز الماـل
ــي،  ــردي أو جماع ــكل ف ــى ش ــا عل ــى تدنــي فــي قيمته ــدل عل ــرات ت ــك مؤش ــت هنال ــا إذا كان ــد فيم لتحدي
وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فإنــه يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد مــن أجــل تحديــد خســارة 

التدنــي.
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ممتلكات ومعدات:
يتــم االعتــراف األولــي بالممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة والتــي تشــمل باإلضافــة إلــى تكلفــة الشــراء جميــع 
ــم  ــذي ت ــة التــي تمكنهــا مــن تحقيــق الغــرض ال التكاليــف المباشــرة المرتبطــة بوضــع الموجــودات بالحال
شــراؤها مــن أجلــه، باإلضافــة إلــى القيمــة الحاليــة للتكاليــف المقــدرة التــي ال يمكــن تجنبهــا فــي المســتقبل 

مثــل تفكيــك وإزالــة األصــل، والتــي يتــم قيدهــا كمخصصــات.
ال يتــم اســتهالك الموجــودات تحــت اإلنشــاء حتــى تصبــح كاملــة وجاهــزة لالســتخدام، يتــم احتســاب 
االســتهالك علــى جميــع البنــود األخــرى للممتلــكات والمعــدات وذلــك لتخفيــض قيمتهــا الدفتريــة حســب 

ــي: العمــر اإلنتاجــي المقــدر كمــا يل

ُتحــدد األربــاح والخســائر الناجمــة عــن اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات عــن طريــق مقابلــة قيمــة مبيعــات 
الممتلــكات مــع القيمــة الدفتريــة للموجــودات المباعــة وقيمــة إهالكاتهــا المتراكمــة.

موجودات غير ملموسة: 
تقيــد الموجــودات غيــر الملموســة المشــتراة بالتكلفــة، ويتــم تصنيفهــا علــى أســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي 
لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة، ويتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد 
خــالل هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي بيــان الدخــل، أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا الزمنــي 
ــجيل أي تدنــي فــي  ــم تس ــة، ويت ــات المالي ــخ البيان ــا فــي تاري ــة التدنــي فــي قيمته ــم مراجع ــدد يت ــر مح غي

قيمتهــا فــي بيــان الدخــل.
يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريخ البيانــات الماليــة، كذلك 

يتــم مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات، ويتــم إجــراء أيــة تعديالت علــى الفتــرات الالحقة. 
ــر الملموســة فــي المصــرف فــي برامــج وأنظمــة الحاســب اآللــي ويتــم اطفــاء تلــك  تتمثــل الموجــودات غي

ــى ســنتين. ــت عل الموجــودات بطريقــة القســط الثاب

تدني الموجودات غير المالية:
تخضــع الموجــودات غيــر الماليــة الختبــار التدنــي عندمــا يظهــر حــدث أو تغيــر فــي الظــروف يكــون مؤشــرًا 
إلــى أن قيمــة الموجــودات الدفتريــة مــن المحتمــل، أو مــن غيــر الممكــن اســتردادها. يتــم تخفيــض األصــل 
عندمــا تتجــاوز قيمتــه الدفتريــة قيمتــه القابلــة لالســترداد )القيمــة المســتبدلة أو القيمــة العادلــة مطروًحــا 

منهــا تكلفــة البيــع أيهمــا أعلــى(. ويتــم قيــد التدنــي ضمــن بيــان الدخــل.

المطلوبات المالية:
يصّنــف المصــرف مطلوباتــه الماليــة بنــاًء علــى الغايــة مــن تكــون هــذا المطلــوب المالــي. ال يملــك المصــرف 
مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح والخســارة. إن السياســات المحاســبية للمطلوبــات 

الماليــة االخــرى هــي كمــا يلــي:

العمر اإلنتاجي )سنة(البيان#

50مباٍن1

7آالت ومعدات مكتبية2

5سيارات3

4أجهزة حاسوب4

7أثاث مكتبي5
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ذمم وأرصدة دائنة أخرى
ـي بذمــم وأرصــدة دائنــة أخــرى بالقيمــة العادلــة، وتــدرج الحًقــا بالتكلفــة المطفــأة  يتــم االعتــراف األوـل
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال، ولكــن تــم وقــف التعامــل بالفوائــد فــي عــام 2015 وفقــًا للقانون 

رقــم )1( لســنة 2013 بشــأن وقــف التعامــل بالمعامــالت الربويــة.

رأس المال المكتتب به والمدفوع:
يتم تصنيف األسهم العادية للمصرف كأدوات حقوق الملكية.

عالوة االصدار:
ُرفــع رأس مــال المصــرف فــي ســنة 2019، وقــد تــم االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة خــالل نفــس العــام، 
بســعر يزيــد عــن القيمــة االســمية للســهم، فيمــا اعتبــر الفــرق فــي ســعر الســهم عــالوة إصــدار، ضمــن حقــوق 

الملكيــة لدعــم المركــز المالــي للمصــرف.
منافع الموظفين

ُتقيد مساهمة المصرف في خطة منافع الموظفين المحددة في بيان الدخل في السنة التي تخصها.

مخصص تعويض إجازات العاملين:
ــازات  ــة بإج ــة الخاص ــة والتعاقدي ــات القانوني ــة االلتزام ــن لمواجه ــازات العاملي ــض إج ــص تعوي ــدر مخص يق
العامليــن وفًقــا لشــروط تعاقــد الموظفيــن بالمصــرف، ووفًقــا لقانــون عالقــات العمــل رقم 12 لســنة 2010.

ضريبة الدخل:
تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، بعــد اســتنزال مخصصــات 
الديــون وتحســــب الضرائــب بموجــب النســب الضريبيــة المقــررة علــى الشــركات المســاهمة طبقــًا لقانــون 

رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن ضرائــب الدخــل.
المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى المصــرف التزامــات حاليــة )قانونيــة أو تعاقديــة( ناشــئة عــن 
ــكل  ــه بش ــر قيمت ــن تقدي ــا يمك ــزام كم ــذا االلت ــوية ه ــرف تس ــن المص ــب م ــا يطل ــا م ــابقة، وغالًب ــداث س أح

موثــوق.

يمثــل المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص التقديــر االمثــل للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي كمــا فــي 
تاريــخ التقريــر المالــي أخــذًا بعيــن االعتبــار المخاطــر وعــدم التأكــد المحيطيــن بهــذا االلتــزام.
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5( األدوات المالية وإدارة المخاطر:
يتعــرض المصــرف للمخاطــر نتيجــة اســتخدام األدوات الماليــة، يبيــن هــذا اإليضــاح أهــداف وسياســات 
ــم عــرض  ــك ت وإجــراءات المصــرف إلدارة هــذه المخاطــر والطــرق المســتخدمة لقياســها، باإلضافــة إلــى ذل

ــة. ــات المالي ــذه البيان ــالل ه ــا خ ــة عنه ــات كمي معلوم
ال يوجــد تغيــر جوهــري فــي المخاطــر التــي يتعــرض لهــا المصــرف أو فــي األهــداف والسياســات واإلجــراءات 

إلدارة هــذه المخاطــر أو الطــرق المســتخدمة لقياســها مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

)1( األدوات المالية الرئيسية
إن األدوات المالية الرئيسية المستخدمة من قبل المصرف والتي تنشأ عنها مخاطر هي ما يلي:

• النقد واالرصدة والودائع لدى مصرف ليبيا المركزي ولدى المصارف.
• قروض وتسهيالت ائتمانية.

• ودائع تحت الطلب/ زبائن.
• ودائع ألجل/ زبائن.

)2( فئات األدوات المالية

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

أصول مالية

النقد واألرصدة والودائع لدى مصرف ليبيا المركزي ولدى 
المصارف

842,212,1581,159,223,568

4,885,2943,536,455قروض وتسهيالت ائتمانية

22,183,26613,129,290تمويالت إسالمية

869,280,7181,175,889,313مجموع القروض واألرصدة المدينة

869,280,7181,175,889,313مجموع األصول المالية بالتكلفة المطفأة

التزامات مالية

581,276,946925,673,939ودائع تحت الطلب/ زبائن

48,795,07156,521,653ودائع ألجل/ زبائن

34,929,5538,887,799أصول أخرى

630,072,017982,195,592مجموع التزامات المالية بالتكلفة المطفأة

)3(  األدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة:
إن االدوات الماليــة التــي ال تقــاس بالقيمــة العادلــة تتضمــن نقــد وأرصــدة ودائــع لــدى مصرف ليبيــا المركزي 

ولــدى مصــارف أخــرى، وقــروض وتســهيالت ائتمانيــة، وودائــع تحــت الطلــب زبائــن، وودائــع ألجــل زبائن.
نظــرًا لطبيعــة هــذه البنــود كأدوات ماليــة قصيــرة األجــل، فــإن قيمتهــا الدفتريــة تســاوي تقريًبــا قيمتهــا 

العادلــة.
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األهداف العامة والسياسات واإلجراءات:
يتــم تحديــد أهــداف وسياســات إدارة مخاطــر المصــرف مــن قبــل إدارة المصــرف، حيــث تتحمــل إدارة المصرف 
المســؤولية الكاملــة لتحديــد وتنفيــذ هــذه األهــداف والسياســات، ولديهــم الصالحيــات الكاملــة لتصميــم 

وتنفيــذ اإلجــراءات التــي تضمــن التنفيــذ الفّعــال ألهــداف وسياســات التمويــل بالمصــرف.

ـى  ـى تخفيــض المخاطــر إـل الهــدف العــام إلدارة المصــرف هــو وضــع سياســات إلدارة المخاطــر، تــؤدي إـل
ــأداء  أقصــى حــد ممكــن، بــدون التأثيــر علــى مرونــة المصــرف وقدرتــه التنافســية، وتقــوم إدارة المخاطــر ب
هــذا الــدور بعــد اعتمــاد السياســات المتبنــاة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، ويعتبــر مجلــس اإلدارة مســؤواًل عــن 

إنشــاء إطــار إدارة المخاطــر بالمصــرف، واإلشــراف عليهــا.
يتعرض المصرف من خالل ممارسته لنشاطاته للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان:
ــاء  ــى الوف ــون عل ــدرة الزب ــدم مق ــة ع ــرف نتيج ــة للمص ــارة مالي ــدوث خس ــر ح ــان، هــي مخاط ــر االئتم مخاط
بالتزاماتــه التعاقديــة، ويتعــرض المصــرف لهــذا النــوع مــن المخاطــر بصــورة أساســية مــن التمويــالت 
بمختلــف أنوعهــا، ويتــم ضبــط مخاطــر االئتمــان ضمــن المســتوى المقبــول مــن قبــل المصــرف مــن خــالل: 
• الســياســــة االئتمانيــة التــي تحــدد بشــــكل دقيــق أســــس منــح االئتمــان، ومســــتوى المخاطــر االئتمانيــة 
ــة، باإلضافــة الــى أســس  ــات المقبول ــدى المصــرف، وأســس تســعير مخاطــر االئتمــان، والضمان ــة ل المقبول
وإجراءات الرقــابــــة على االئتمــــان، لضمان الكشــف المبكر عن أي تراجع في نوعيــــة المحفظــــة االئتمانية. 
• التـدريـــب والتطويــر المســتمر لجميــع موظفــي االئتمـــان، ومـــدراء العالقــات االئتمانيــة مــع الزبائــن، بمــا 
يضـــمن فهــم متطلبــات الزبائــن بشـــكل أفضـــل، ووجــود خبــرات تحليــل ائتمانــي عالــّي المســتوى بمــا يكفــل 

الفهــم الســليم لهــذه المخاطــر عنــد التوصيــة بقبولهــا، وإدارة هــذه الحســابات بشــكل كــفء.
• صالحيــات منــح االئتمــان، تتــم الموافقــة علــى منــح االئتمــان مــن خــالل لجــان االئتمــان المختصــة، حيــث 

ُتشــكل هــذه اللجــان وتتحصــل علــى صالحياتهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 
• تطبيــق أنظمــة قيــاس مخاطــر االئتمــان، إذ يقــوم المصــرف باســتخدام نظــام تصنيــف مخاطــر االئتمــان 
ــة  ــم المخاطــر بالنقــاط لكافــة منتجــات التجزئ ــرة والمتوســطة، باإلضافــة إلــى نظــام تقيي للشــركات الكبي

ــرة.  ــة والمؤسســات الصغي ــن التجزئ ــل األســاس فــي القــرار االئتمانــي لزبائ ليمث

مخاطر السوق:
ُتعــّرف مخاطــر الســوق علــى أنهــا المخاطــر الناتجــة عــن تغيــر أســعار الســوق بشــكل يؤثــر علــى أربــاح 
المصــرف أو علــى حقــوق الملكيــة فيــه، ويشــمل هــذا التعريــف التغيــر فــي أســعار الفائــدة. يعتمــد المصــرف 
سياســة متحفظــة فــي إدارة هــذه المخاطــر، حيــث تضبــط هــذه المخاطــر مــن خــالل اعتمــاد سياســات واضحــة 
بخصوصهــا واعتمــاد ســقوف للتعــرض لــكل نــوع مــن أنــواع هــذه المخاطــر، وتهــدف سياســة المصــرف إلــى 

تخفيــض هــذه المخاطــر إلــى أدنــي المســتويات.

مخاطر العمالت:
تنشــأ مخاطــر العمــالت عندمــا يدخــل المصــرف فــي تعامــالت ماليــة بعمــالت غيــر عملتــه الوظيفيــة، يتعــرض 
ــًرا  ــكل خط ــث يش ــة، بحي ــالت أجنبي ــه بعم ــراء تعامالت ــن ج ــي م ــكل أساس ــالت بش ــر العم ــرف لمخاط المص

عليــه بســبب تذبــذب العملــة المحليــة مقابــل العمــالت األجنبيــة األخــرى.

مخاطر أسعار السوق األخرى:
تنشــأ مخاطــر أســعار الســوق األخــرى، عندمــا يدخــل المصــرف فــي اســتثمارات فــي أدوات ماليــة لشــركات 
أخــرى، ويتعــرض المصــرف لهــذه المخاطــر كونــه يمتلــك اســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة شــركات أخــرى.
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مخاطر أسعار الفائدة:
ليــس هنــاك خطــر ناشــئ مــن جــراء تقلبــات أســعار الفائــدة، إذ إن القانــون رقــم 1 لســنة 2013 أوقــف 

التعامــالت بالفوائــد اعتبــاًرا مــن العــام 2015.

مخاطر السيولة:
يعمــل المصــرف بشــكل مســتمر علــى توســيع قاعــدة المودعيــن لديــه وتنويــع مصــادر األمــوال بهــدف 
الحفــاظ علــى اســتقراره، حيــث يحــرص علــى الحفــاظ علــى مســتوى الســيولة ضمــن حــدود واضحــة، تضمــن 

تخفيــض مخاطــر الســيولة ألدنــى مســتوى ممكــن. 
المصــارف  لــدى  الســيولة علــى االحتفــاظ بســقوف  إدارة مخاطــر  ـفـي  المصــرف  أيضــا سياســة  وتقــوم 
المراســلة تضمــن ســهولة وصولــه إلــى الســيولة بالســرعة والكلفــة المقبولتيــن، فــي حالــة حــدوث أي طلــب 

ــى الســيولة.  ــر متوقــع عل غي
ولقيــاس مســتويات الســيولة القائمــة لــدى المصــرف، ُيعــد المصــرف جــدول االســتحقاقات بصــورة دوريــة 
للتأكــد مــن بقــاء مســتويات الســيولة ضمــن المســتوى المقبــول، باإلضافــة إلــى احتســاب نســب الســيولة 

ــا، للتأكــد مــن االلتــزام بالمتطلبــات الرقابيــة والسياســات الداخليــة.  يومًي
ــل إدارة  ــن قب ــررة م ــيولة المق ــة الس ــوء سياس ــرف فــي ض ــدى المص ــيولة ل ــإدارة الس ــة ب ــوم إدارة الخزين تق
المصــرف، وتقــوم برفــع تقاريــر دوريــة لــإدارة حــول إداراتهــا للســيولة، باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم الرقابــة علــى 

مســتويات الســيولة وااللتــزام بالتعليمــات الداخليــة فــي إدارة الســيولة مــن قبــل إدارة المخاطــر.

2021 علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة  31 ديســمبر  ـي توزيــع المطلوبــات كمــا ـفـي  يلخــص البيــان التاـل
الماليــة: البيانــات  بتاريــخ  لالســتحقاق 

1 - الودائــع تحــت الطلــب: تضــم حســابات أفــراد وشــركات، بالعملــة المحليــة واألجنبيــة، مجموعهــا 
تتضمــن: ليبــي،  دينــار   384,928,001

مجموع حسابات جارية لألفراد والشركات بالعملة المحلية = 332,150,035 د.ل• 
مجموع حسابات جارية لألفراد والشركات بالعملة األجنبية = 52,777,967 د.ل • 
أكتر من 6 أشهر، تم احتساب %20 كفائض احتياطي قانوني من مجموع الحسابات الجارية لألفراد • 

والشركات بالعملة المحلية = 66,430,007 د.ل
من شهر إلى 3  أشهر، تم احتساب %80 من الحسابات الجارية للشركات بالعملة المحلية = • 

172,712,858د.ل
 أقل من شهر، تم احتساب %80 من الحسابات الجارية لألفراد بالعملة المحلية = 93,007,170 د.ل

2 - ودائع زمنية: تضم حسابات التوفير. 
3 - تأمنيات النقدية: تشمل غطاء إيداعات، وإيداعات أخرى. 

4 - مخصصات: تشمل جميع المخصصات. 
ــرى: تشــمل كل مــن أرصــدة مــن غيــر مطالــب بهــا، صكــوك مصدقــة، مدفوعــات أخــرى،  ــات أخ 5 - مطلوب

ــاح غيــر منتظمــة، ورواتــب معلقــة. وأرب

اإلجماليالمجموع من  6 أشهر  وأكثرمن  3 أشهر  إلى  6  أشهرمن  شهر  إلى  3 أشهرأقل من  شهر البيـــا ن

2020عملة   أجنبية عملة   محلية عملة  أجنبية عملة  محليةعملة  أجنبيةعملة  محليةعملة  جنبيةعملة  محليةعملة  أجنبية عملة  محلية االسم

001 928 967384 777 03552 150 007332 430 96766 777 85852 712 170172 007 93 ودائع تحت الطلب

699 845 69902 845 6992 845 2 ودائع زمنية ألجل

245 503 312193 804 933190 698 3122 804 933190 698 2 تأمنيات نقدية مستلمة

924 734 924018 734 92418 734 18مخصصات أخرى

617 349 14 مطلوبات  أخرى

815 610 5611 2541 609 5611 2541 609 1 أرصدة غير مطالب بها

540 178 540010 178 54010 178 10 صكوك مصدقة

251 139563 111388 139175 111388 175 مدفوعات أخرى

640 911 64001 911 6401 911 1أرباح غير منتظمة

371 371085 37185 85 رواتب معلقة
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مخاطر العمليات:
تقــوم اإلدارة المختصــة بتطبيــق نظــام شــامل علــى مســتوى المصــرف يســعى لتحديــد المخاطــر التشــغيلية 
ــة  ــراءات واألدوات الرقابي ــل اإلج ــمعة، وأفض ــر الس ــة إلــى مخاط ــه، باإلضاف ــرف وعمليات ــه المص ــي تواج الت
التــي تحــد مــن أثــر هــذه المخاطــر للوصــول إلــى المســتوى األمثــل مــن التــوازن بيــن المخاطــر واإلجــراءات 
الرقابيــة، وتقــوم االدارة بمراجعــة اإلجــراءات والضوابــط الرقابيــة التــي يقــوم بهــا المصــرف دورًيــا بالتعــاون 

مــع إدارة التدقيــق الداخلــي، للتأكــد مــن مــدى االلتــزام بهــذه اإلجــراءات ومــدى فعاليتهــا.
وتقوم اإلدارة بتطبيق سياسة شاملة لحماية معلومات وأصول المصرف وفًقا ألفضل الممارسات. 

مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب:
سياســة وإجــراءات مكافحــة عمليــات غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بالمصــرف تتماشــى مــع تعليمــات 
ــيل  ــات غس ــة عملي ــة لمكافح ــة المالي ــن اللجن ــادرة ع ــات الص ــر والتوصي ــزي، والمعايي ــا المرك ــرف ليبي مص

ــل اإلرهــاب.  األمــوال وتموي
ـى تنظيــم الــدورات التدريبيــة لكافــة موظفيــه بهــدف توعيتهــم  يســعى المصــرف بشــكل مســتمر إـل

وتثقيفهــم حــول أســاليب عمليــات غســل األمــوال، وكيفيــة الوقايــة منهــا.

المخاطر القانونية والرقابية – مراقبة االمتثال:
تنشــأ مثــل تلــك المخاطــر مــن جــراء عــدم االلتــزام بالتشــريعات والقوانيــن النافــذة، أو عــدم تطبيــق القواعــد 
ــدة  ــوم وح ــة، تق ــات الرقابي ــن الجه ــادرة ع ــك الص ــزي، أو تل ــا المرك ــرف ليبي ــات مص ــب تعليم ــة حس الرقابي
مراقبــة االمتثــال باالطــالع المســتمر علــى أيــة متطلبــات رقابيــة أو قانونيــة جديــدة لتعميمهــا علــى كافــة 
اإلدارات المعنيــة بالمصــرف لاللتــزام بهــا، باإلضافــة إلــى التنســيق بيــن إدارات المصــرف المختلفــة والجهات 

الرقابيــة.

6( نقد وأرصدة لدى مصرف ليبيا المركزي:

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

72,970,71723,297,052نقد في الصندوق

555,755,4391,020,894,484نقد لدى مصرف ليبيا المركزي 

628,726,1561,044,191,536

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

51,340,20556,101,282مصارف محلية/ إيضاح )1-7(

7,397,3904,153,768حسابات الضمانات النقدية

)1(58,737,59560,255,050

168,782,25054,776,982مصارف أجنبية

0)14,033,843(مخصص مخاطر أرصدة لدى مصارف خارجية*

)2(272,223,59754,776,982

)2( + )1(213,486,002115,032,032

 )*( مخصص مخاطر أرصدة لدى مصارف خارجية: 
تم تكوين هذا المخصص تحوطًا لمخاطر التحصيل ألرصدة المصرف لدى مصرف Credit Bank بيروت.

7(  أرصدة لدى مصارف أخرى:
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)7-1(   مصارف محلية:

8( استثمار في شركات زميلة وتابعة: 

 )8-1( أطراف ذات عالقة:

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

37,879,75051,754,285عمالت محلية

13,460,4554,346,997عمالت أجنبية

51,340,20556,101,282

الرصيد

الكيان  الدولةاالسم
القانوني

طبيعة  
النشاط

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

شركة روابي لإنتاج الزراعي والحيواني 
)شركة زميلة(

 استثمارمساهمةليبيا
150,000150,000زراعي

شركة تداول لتقنية المعلومات 
)إيضاح رقم 8-1( )شركة زميلة(

 خدماتمساهمةليبيا
600,000600,000إلكترونية

شركة السرايا لالستشارات والخدمات  
 )إيضاح رقم 8-1( )شركة تابعة(

تونس
 ذات

 مسؤولية
محدودة

 خدمات
16,79016,790استشارية

شركة إلهام للتدريب والتطوير )إيضاح 
رقم 1-8(

 خدماتمساهمةليبيا
46,66746,667تدريب

813,457813,457

قيمة  االستثمارحجم التعامل

االسم
طبيعة 
الطرف 

ذو عالقة
طبيعة 

التعامالت
2021202020212020

دينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبي

 مساهمةشركة تداول لتقنية المعلومات
المصرف

 خدمات
18,427,0346,152,971600,000600,000تسويقية

شركة السرايا لالستشارات 
والخدمات

 مساهمة
المصرف

 خدمات
16,79016,790--استشارية

 مساهمةشركة إلهام للتدريب والتطوير
المصرف

 خدمات
25,59125,82046,66746,667تدريب

18,452,6256,178,791663,457663,457
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9( قروض وتسهيالت ائتمانية:

)9-1( حركة مخصص تدني قيمة القروض والتسهيالت االئتمانية خالل سنة 2021:

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

13,538,54917,425,719السحب على المكشوف

618,202713,082قروض تجارية

2,511,5231,389,985قروض اجتماعية

16,668,2719,528,786 4مجموع قروض وتسهيالت ائتمانية

)4,209,351(-فوائد مجنبة )معلقة(

مخصص تدني القروض والتسهيالت االئتمانية 
)إيضاح رقم 1-9(

)11,782,980()11,782,980(

44,885,293,536,455

1 يناير 2021
إعادة  

تصنيف  خالل 
السنة

تسديدات 
قروض  

خالل  السنة

شطب 
المديونية

31 ديســمبر 
2021

دينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبي

2,132,323---2,132,323مخصص - حسابات جارية مدينة أفراد

236,169---236,169مخصص - قروض تجارية

261,099---261,099مخصص عام - قروض الشركات

مخصص - حسابات جارية مدينة 
8,541,469---8,541,469مؤسسات

482,592---482,592مخصص - قروض اجتماعية

129,328---129,328مخصص عام - قروض األفراد

11,782,980---11,782,980

 )*( مخصــص المخاطــر العامــة: وضــع علــى ســبيل التحــوط للتقليــل مــن مخاطــر اي طــارئ  غيــر متوقــع مثــل  
التســوية الضمانيــة النهائيــة مــع صنــدوق الضمــان االجتماعــي ، و الضرائــب ، وغيرهــا.
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)10( تمويالت بأدوات إسالمية: 

)10-1( حركة مخصص التمويالت اإلسالمية سنة 2021:

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

21,710,97011,414,580مرابحة

1,582,3841,917,541إجارة

307,256-مضاربة

23,293,35413,639,377مجموع التمويالت اإلسالمية

)510,087()1,110,087(مخصص تمويالت إسالمية/ إيضاح )1-10(

22,183,26713,129,290

إعــادة تصنيــف خالل 1 يناير 2021
لسنة ا

تســديدات تمويــالت 
31 ديسمبر 2021خــالل الســنة

دينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبي

227,595-227,59521,710,970مخصص – مرابحة 1%

مخصص عام – تمويالت 
إسالمية 2%

282,492600,000-882,493

510,087600,000-1,110,087
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)11( ممتلكات ومعدات:

اثاث مكتبيمباٍنأراِض
آالت ومعدات 

مكتبية
حواسيبسيارات

أجهزة 
صراف آلي

اإلجمالي

دينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبياالسم

التكلفة:

12,890,53218,359,6482,054,6595,454,000365,0142,051,874936,67542,112,402كما في 1 يناير 2021

7,500,000161,009958,7531,501,806024,105010,145,673إضافات خالل 2021

936,675-936,675-000000استبعادات

كما في 31 ديسمبر 
202120,390,53218,520,6573,013,4126,955,806365,0142,075,979051,321,400

اإلهالك:

01,260,282914,4971,622,763334,1971,465,84205,597,581كما في 1 يناير 2021

0368,499265,228634,45112,527194,84301,475,548اإلهالك خالل2021

كما في 31 ديسمبر 
202101,628,7811,179,7252,257,214346,7241,660,68507,073,129

الصافي كما في 31 
20,390,53216,891,8761,833,6874,698,59218,290415,294044,248,271ديسمبر 2021

التكلفة:

12,890,53218,201,4132,025,5074,186,125430,6651,665,980039,400,221كما في 1 يناير 2020

385,894936,6752,712,181)65,651(0158,23529,1521,267,875إضافات خالل 2020

كما في 31 ديسمبر 
202012,890,53218,359,6482,054,6595,454,000365,0142,051,874936,67542,112,402

اإلهالك:

0894,814657,1281,100,706383,1361,329,11304,364,897كما في 1 يناير2020

136,72901,232,684)48,939(0365,468257,369522,057اإلهالك خالل 2020

كما في 31 ديسمبر 
202001,260,282914,4971,622,763334,1971,465,84205,597,581

الصافي كما في 31 
12,890,53217,099,3661,140,1623,831,23730,817586,032936,67536,514,821ديسمبر 2020
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)12( أصول غير ملموسة )برمجيات(:

)13(  أعمال تحت التنفيذ:
قيمة مباٍن وبرمجيات تحت التنفيذ.

)14( أصول أخرى:

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

7,369,9976,325,405كما فى 1 يناير 

10,180,0861,044,592إضافات خالل العام

17,550,0837,369,997

)5,526,395()8,441,284(اإلطفاءات كما في 31 ديسمبر

9,108,7999,108,799

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

8,730,0781,539,942كما فى 1 يناير 

20,547,5028,119,161إضافات خالل العام

-)8,730,078(أعمال منتهية تم رسملتها خالل العام 

)929,025(-استبعادات خالل العام

20,547,5028,730,078

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

319,773-رسوم شراء نقد أجنبي – اعتمادات

10,061,6422,815,714ضمانات ماستر كارد، وويسترن يونيون، وكهرباء، وهاتف

1,984,087-صكوك مقاصة معلقة

-913,552الحسابات المدينة

140,620145,590مصاريف قضائية

70,0041,456,668مخزون قرطاسية وبطاقات

21,146,254986,436بضاعة بالطريق 

2,597,4811,179,531أخرى

34,929,5538,887,799
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)15( ودائع زبائن:

)15-1( ودائع تحت الطلب زبائن:

)15-2( تأمينات نقدية مستلمة:

)16( المخصصات اخرى:

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

384,928,001900,677,422ودائع تحت الطلب/ إيضاح )1-15(

2,845,6993,285,348ودائع ألجل / توفير

193,503,24621,711,169تأمينات نقدية مستلمة/ إيضاح )2-15(  

6581,276,94925,673,939

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

 256,879,285745,783,669ودائع تحت الطلب/ مؤسسات

 128,048,716154,893,753ودائع تحت الطلب/ أفراد

384,928,001900,677,422

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

 18,551,221 190,425,947تأمينات اعتمادات مستندية

-263,831تأمينات مستندات برسم التحصيل

 2,646,494 2,575,209تأمينات خطابات ضمان

 513,454 238,259تأمينات نقدية مستلمة مقابل اعتمادات صندوق التشغيل

193,503,24621,711,169

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

4,414,1243,485,949مخصص مخاطر عامة / ايضاح )1-16(

1,427,7331,163,879مخصص إجازات / ايضاح )1-16(

5,841,8574,649,828
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)16-1( حركة المخصصات األخرى:

مخصص إجازاتمخصص مخاطر عامة

دينار ليبيدينار ليبيدينار ليبيدينار ليبي

3,485,9494,309,8561,163,8791,059,162رصيد 1 يناير

1,700,0002,000,000375,000268,014المكون خالل السنة

)163,297()111,146()2,823,907()771,824(المدفوع خالل السنة

4,414,1253,485,9491,427,7331,163,879

   )17( التزامات اخرى:

   )17-1( التزامات اخرى:

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

16,233,42931,369,941أوامر دفع )صكوك و حواالت(

10,569,8348,434,282مصروفات مستحقة 

6,394,9926,356,292ضرائب 

100,168132,239دائنون مختلفون

5,364,3101,417,136مدفوعات ماستركارد

502,414502,414توزيعات ارباح معلقة

9,629,9248,309,349إلتزامات أخري / إيضاح )1-17(

48,795,07156,521,653

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

1,610,8151,715,973أرصدة غير مطالب بها

8,019,1096,593,376فواتير تحت التنفيذ - وسيط

9,629,9248,309,349
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رأس المال و االحتياطى القانوني واحتياطي إعادة تقييم أسعار الصرف:  )18(

راس المال:
رأس مــال المصــرف 100 مليــون دينــار ليبــي مكتتــب فيــه ومدفــوع بالكامــل، أســهم رأس المــال مقســه الــى 

10 مليــون ســهم، بقيمــة إســمية تبلــغ 10 دينــار للســهم الواحــد، وأســهم رأس المــال أســهم عاديــة.

عالوة االصدار:
فــى إطــار عمليــة رفــع رأس المــال فقــد قــررت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــى 25 ابريــل 
2018، بــأن يتــم بيــع االســهم المطروحــة لالكتتــاب، للمســاهمين القدامــى بمبلــغ 20 دينــار منهــا 10 دينــار 
عــالوة إصــدار وأن يتــم بيــع االســهم المطروحــة لالكتتــاب   للمســاهمين الجــدد بمبلــغ 30 دينــار منهــا 20 

دينــار عــالوة اصــدار.

االحتياطي قانوني:
تمشــيًا مــع متطلبــات النظــام االساســي للمصــرف فإنــه يتطلــب إقتطــاع نســبة %25 مــن االربــاح الســنوية 
ـى ان يبلــغ االحتياطــي القانوـنـي نصــف رأس المــال  الصافيــة وتضــاف لحســاب االحتياطــي القانوـنـي اـل
المدفــوع، بعــد ذلــك يتــم إقتطــاع نســبة %10 علــى االقــل مــن االربــاح الســنوية الصافيــة وتضــاف لحســاب 

ــوع. ــال المدف ــع رأس الم ــاوى م االحتياطــي القانونــي الــى أن يتس

احتياطي إعادة تقييم أسعار الصرف:
باإلشــارة لرســالة مديــر إدارة الرقابــة علــى المصــارف والنقــد بتاريــخ 11/3/2021 بشــأن عــدم ترحيــل فروقات 
إعــادة التقييــم ارصــدة النقــد األجنبــي إلــى قائمــة الدخــل، الناتــج عــن تغييــر ســعر الصــرف، وعوضــًا عــن ذلــك 

يتــم تكويــن احتياطــي تحــت مســمي )إعــادة تقييــم أســعار الصــرف(. 

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

-91,277,285احتياطي إعادة تقييم أسعار الصرف

-91,277,285المجموع

)19( ايرادات التمويالت االسالمية: 

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

46,6752,396,006ايرادات مساومة

899,0713,304,027ايرادات مرابحة

121,0627,350ايرادات إجارة

133,206-ايرادات مضاربة

1,066,8081,066,808
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)20(  إيرادات العموالت:

)21( نفقات الموظفين:

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

18,529,59714,066,439اعتمادات مستندية

849,31677,636خطابات ضمان

4,399,5071,386,723عمولة حواالت

859,257302,897عمولة ماستر كارد

6,965,5517,575,510عمولة حسابات جارية

1,282,7491,559,607عمولة خدمات استشارية

2,791,3782,547,781عمولة أستخدام بطاقات )ماستر-دفع مسبق - الفضية(

1,723,3472,394,644عمولة نقاط البيع

193,614430,775عمولة تطبيق أتيب

1,571,3452,438,793عمولة بطاقات محلية

1,519,3802,183,872عموالت اخرى 

40,685,04134,964,677

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

8,795,9517,450,755الرواتب 

5,073,0944,754,037المكافآت والعالوات

54,52440,974دمغة على المرتبات

910,080925,332الضمان االجتماعي

150,974244,121تكاليف تدريب الموظفين

320,139301,081النفقات الطبية للموظفين

338,897218,829مصاريف مخصص إجازات الموظفين

138,06623,746بدل سكن

90-مصاريف أخرى

15,781,72513,958,965
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)22( مصاريف ادارية و عمومية:

)22-1( مخصص ضرائب:

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

718,5812,469,016مصاريف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

395,736168,996ضرائب ورسوم 

1,039,887288,798سفر وتنقالت

400,000877,000صندوق ضمان المودعين

2,505,978940,608نظافة وصيانة

412,2221,118,493مستشارين ومدققي الحسابات

723,872670,272إيجارات مقار فروع

1,994,384644,442تسويق وإعالن  

665,903692,895االمن والحماية

619,275377,738اشتراكات

102,03751,347قرطاسية

239,63496,946تأمين

136,69641,725السويفت

1,003,89729,768أتعاب قانونية

3,736,3251,471,624مصاريف بطاقات ماستر كارد

295,372101,929مصروفات أخرى 

209,396164,983مصاريف كوفيد – 19

-594,983مصاريف سنوات سابقة

15,794,17810,206,580

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

6,368,4575,280,000الضرائب

6,368,4575,280,000المجموع
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)23( النقد وما في حكمه كما فى بيان التدفقات النقدية:

)24( حصة السهم من صافي ربح السنة العائد لمساهمي المصرف:

)25(  االلتزامات المحتملة:

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

628,726,1561,044,191,536نقد وارصدة لدى مصرف ليبيا المركزي

)146,567,773()61,602,582(احتياطي الزامى لدى مصرف ليبيا المركزي

213,486,002115,032,032ارصدة لدى مصارف اخرى

780,609,5761,012,655,795

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

20,140,24415,830,654صافي الربح العائد لمساهمي المصرف/ دينار

10,000,00010,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية/ سهم

2.0141.583

20212020

دينار ليبيدينار ليبي

18,123,920538,068خطابات ضمان محلية

208,646,07622,859,819اعتمادات مستندية خارجية

226,769,99623,397,887

)26( القضايا:
هنــاك دعــاوى مقامــة ضــد المصــرف التــزال تحــت التــداول وبحســب محامــي المصــرف واالدارة القانونيــة 

أنــه مــن غيــر المتوقــع أن تكــون هنــاك مطالبــات مهمــة نتيجــة هــذه الدعــاوى. 
كمــا أن هنــاك دعــاوى مقامــة مــن قبــل المصــرف علــى الغيــر، وبحســب محامــي المصــرف واالدارة القانونيــة 

أنــه مــن المتوقــع ان يكــون فيهــا احــكام لصالــح المصــرف بنســبة تتجــاوز 80%. 

)28( إعادة التبويب:
تــم اعــادة تبويــب بعــض ارقــام بيانــات ســنة 2020 ألغــراض المقارنــة مــع بيانــات ســنة 2021 و إن عمليــة 

إعــادة التبويــب هــذه ال يوجــد لهــا أثــر علــى نتيجــة النشــاط او حقــوق الملكيــة. 

)27( تقرير المتطلبات القانونية:
1 - يحتفــظ المصــرف بقيــود وســجالت محاســبية )آليــة( منتظمــة، وفقــا لمتطلبــات القانــون رقــم 23 لســنة 

2010 بشــأن النشــاط التجــاري.
2 - تــم االطــالع علــى بيــان التزامــات مجلــس اإلدارة المشــار اليــه فــي المــادة 183 مــن القانــون رقــم 23 لســنة 

2010 بشــأن النشــاط التجاري.
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9



61

تقرير هيئة الرقابة الشرعية بمصرف السراي للتجارة واالستثمار 
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

الّسادة المحترمون: أعضاء الجمعية العمومية بمصرف السراي للتجارة واالستثمار 
تحية طيبة أما بعد،

ــون رقــم )46( ســنة 2012م،  ــون رقــم 1 لســنة 2005 م بشــأن المصــارف، المعــدل بالقان اســتنادًا إلــى القان
ومــا تضمنــه مــن ضوابــط لممارســة أعمــال الصيرفــة اإلســالمية.

ــة  وباإلشــارة إلــى النظــام األساســي المعــدل لمصــرف الســراي للتجــارة واالســتثمار، وإلــى اعتمــاد الجمعي
العمومّيــة بالمصــرف لهيئــة الرقابــة الشــرعّية خــالل اجتماعهــا المنعقــد فــي 3 يوليــو 0222م، فإنــه يطيــب 

للهيئــة أن ترفــع إليكــم تقريرهــا الســنوي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م.

أوال: نشاط الصيرفة اإلسالمية بالمصرف 
تلفــت الهيئــة كريــم انتبــاه الّســادة المســاهمين أعضــاء الجمعيــة العموميــة إلــى أّن األصــل فــي عمل مصرف 
الســراي للتجــارة واالســتثمار هــو ممارســة العمــل المصرفــي التقليــدي وتماشــًيا مــع متطلبــات المرحلــة؛ قــّرر 
ــه، مــن  ــاًل عن ــي، وليــس بدي ــل لنشــاطه األصل المصــرف ممارســة نشــاط الصيرفــة اإلســالمية كنشــاط مكّم

خــالل فرعــه اإلســالمي فــي مدينــة طرابلــس، ومركــزي نمــاء تمويــل فــي مدينتــي طرابلــس وبنغــازي. 

ثانيا: اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية 
عقــدت هيئــة الرقابــة الشــرعية جملــة مــن االجتماعــات الدوريــة خــالل الســنة محــل التقريــر، حيــث بلــغ عــدد 

اجتماعاتهــا ســت اجتماعــات فقــط.  

ثالثا: أعمال هيئة الرقابة الشرعية 
قامت هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من األعمال واإلنجازات التي يمكن إيجازها في النقاط اآلتية: 

1. إصدار مجموعة من الفتاوى الشرعية، رًدا على االستفسارات الواردة إليها من إدارة المصرف. 

2. اعتماد خطة العمل األولية إلدارة المراجعة والتدقيق الشرعي.

3. المصادقة على دليل المراجعة والتدقيق الشرعي.

4. المصادقة على السياسة االئتمانية والتمويلية للمصرف.

5. االطالع على تقرير نشاط إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي لسنة 2021م.

6. االطــالع علــى القوائــم الماليــة الختاميــة للمصــرف عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2021م.
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رابعا: رأي هيئة الرقابة الشرعية 
بعــد أن أتاحــت إدارة المصــرف لهيئــة الرقابــة الشــرعية االّطــالع علــى الدفاتــر والســجالت وتقاريــر إدارة 
المراجعــة والتدقيــق الشــرعي، وحصلــت علــى البيانــات الالزمــة لتمكينهــا مــن القيــام بواجــب الرقابــة علــى 
نشــاطها المنفــذ خــالل الســنة الماليــة محــل التقريــر، فــإن الهيئــة تؤكــد بــأّن مــا اطلعــت عليــه قــد أجــري 

ــا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية.   وفًق
كمــا تؤكــد الهيئــة أن مســؤوليتها تنحصــر فــي إبــداء الــرأي المســتقل باالعتمــاد علــى مراقبتهــا لعمليــات 
المصــرف المتعلقــة بنشــاط الصيرفــة اإلســالمية، وفــي إعــداد التقريــر الســنوي لجمعيتكــم الموّقــرة، بينمــا 

تقــع مســؤولية تنفيــذ أعمــال الصيرفــة اإلســالمية علــى عاتــق اإلدارة التنفيذيــة للمصــرف.

مع مالحظة ما يلي: 

ــق  ــزي المتعل ــا المرك ــرف ليبي ــن مص ــادر ع ــم )9( الص ــار رق ــات المعي ــرف بمتطلب ــزام إدارة المص 1. الت
ــالمي  ــاط مصرفــي إس ــم نش ــد تقدي ــرف عن ــا المص ــب أن ُيعده ــي يج ــابات الت ــة والحس ــم المالي بالقوائ

ــدي. ــاطه التقلي ــن نش ــزء م كج

2. االلتــزام باحتســاب نســبة أصــول النشــاط المصرفــي اإلســالمي إلــى مجمــوع أصــول النشــاط المصرفــي 
التقليــدي بالمصــرف، وكذلــك نســبة صاـفـي دخــل النشــاط المصرـفـي اإلســالمي ـفـي صاـفـي الدخــل 

المصرفــي التقليــدي.
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التوقيعالصفةاإلسم

رئيس هيئة الرقابة الشرعّيةأ.د. عادل سالم الصغّير1

عضو هيئة الرقابة الشرعّيةد. طاهر علي الشاوش2

عضو هيئة الرقابة الشرعّيةأ. وليد رمضان سالم3

و فــي ختــام هــذا التقريــر؛ تثمــن هيئــة الرقابــة الشــرعية الجهــود المبذولــة مــن قبــل إدارة المصــرف لتقديــم 
ــذا  ــة فــي ه ــن اإلدارة التنفيذي ــا وبي ــم بينه ــاون القائ ــا للتع ــدي ارتياحه ــة، وتب ــات مصرفي ــات ومنتج خدم
ــد فــي  ــذل الجه ــوى هللا – تعالــى – وب ــاهمين بتق ــع المس ــة جمي ــر الهيئ ــرى تذّك ــة أخ ــن جه ــب، وم الجان
ــل – أن  ــّز وج ــو هللا – ع ــالد، وتدع ــاد والب ــع العب ــذي ينف ــل المصرفــي ال ــة إلــى العم ــذه المؤسس ــه ه توجي

ــا أن الحمــد للــه رب العالميــن. ــا إلــى مــا يحبــه ويرضــاه، وآخــر دعوان يوفقنــا جميًع

وهللا تعالى أعلى وأعلم
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بمصرف السراي للتجارة واالستثمار
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إستراتيجيتنا
10
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إستراتيجيات إدارات أتيب

إستراتيجية عمليات المكتب الخلفي

3

إستراتيجية المراجعة الداخلية

6

إستراتيجية الموارد البشرية

9

 إستراتيجية تقنية المعلومات

1

إستراتيجية االئتمان والمخاطر

4

إستراتيجية العمليات التجارية الدولية

7

إستراتيجية االمتثال

2

إستراتيجية اإلدارة المالية

5
إستراتيجية األعمال

8
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1- تصدر الريادة التقنية في القطاع المصرفي 
لتقديم أفضل الخدمات

2- العمل بشكل وثيق مع جميع اإلدارات لفهم 
احتياجاتهم الوظيفية من أجل تطوير الحلول التي 

تمكن المصرف من أن يكون األفضل
3- استخدام تقنية المعلومات باستمرار لتحسين 

كفاءتنا
4- التأكد من أن جميع فروعنا مربوطة ومتصلة 

ببعضها
5- ضمان حماية وأمان البيانات باستخدام أفضل 

النظم واإلجراءات األمنية
6- ضمان استمرارية المصرف عبر وضع خطة 

التعافي من الكوارث وإنشاء موقع تشغيل بديل

إستراتيجية تقنية 
المعلومات

إستراتيجية
االمتثال

1- ضمان االمتثال لجميع التشريعات المحلية 
والدولية

2- بذل جميع الجهود لترسيخ ثقافة االمتثال
3-  تعزيز آلية المراقبة الداخلية

4- تطبيق أفضل ممارسات مكافحة غسيل األموال
5- التوعية المستمرة للموظفين حول أحدث 

القوانين والمناشير المصرفية

1- إعداد هيكلية لعمليات المكتب الخلفي تضمن 
دعم ومتابعة المهام بكفاءة وفعالية

2- بناء منظومة للعالقات بين اإلدارات تضمن 
متابعة وإنجاز جميع االلتزامات والمهام

3- التأكد من أن تطبيقنا لمفهوم اعرف زبونك 
متوافق مع المعايير الدولية

4- إعداد قاعدة بيانات لجميع التشريعات 
والقوانين وضمان االلتزام بها

5- تعزيز روح الشراكة بين المكتب الخلفي 
والمكتب األمامي

6- ضمان تطوير وتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية 
باستمرار

7- سرعة تمرير الصكوك وتسوية األرصدة لتفادي 
أي نشاط غير قانوني محتمل

إستراتيجية عمليات 
المكتب الخلفي

إستراتيجية
االئتمان والمخاطر

1- ضمان إعداد إستراتيجية واضحة لالئتمان 
والمخاطر والتوعية حولها داخل المصرف

2- تجهيز منظومة مصفوفة االئتمان والمخاطر
3- العمل مع مسؤولي العالقات الستقطاب زبائن 

جدد
4- تجهيز منظومة تقييم لتقدير احتياجات الزبائن

5- العمل مع إدارة الخزينة لمتابعة المخاطر الدولية
6- ترسيخ ثقافة مقاومة للمخاطر داخل المصرف

12

34

إستراتيجيتنا
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1- إعداد وتنفيذ مراجعة داخلية منتظمة
2- ضمان االمتثال لجميع اإلجراءات التشغيلية

3- تقديم تقارير المراجعة والتوصيات
4- إعداد تقارير تحذيرية تسمح لإدارة بسرعة تحديد 

المخاطر ومعالجتها

 إستراتيجية
المراجعة الداخلية

1- ضمان إغالق الميزانيات السنوية بنهاية الربع 
األول من كل سنة الحقة

2- تزويد اإلدارة ومجلس اإلدارة بتقارير مالية 
شهرية

3- العمل مع اإلدارات األخرى على تقدير وتحضير 
الميزانيات والتكاليف

4- تقديم المشورة لخفض نسبة التكاليف إلى 
الدخل إلى 55%

5- ضمان مراقبة استثماراتنا بشكل صحيح
6- تطوير مراكز التكاليف المشتركة بين اإلدارات

7- العمل مع الموارد البشرية لتحديد تكاليف 
الموظفين

إستراتيجية اإلدارة
المالية

1- غرس ثقافة خدمة الزبائن )الزبون دائمًا على حق(
2- ضمان توفير خدمات مميزة  وذات جودة عالية

3- فهم احتياجات الزبائن وتقديم الحلول لهم
4- استقطاب %80 من أعمال الزبائن

5- ترسيخ ثقافة بيع المنتجات والخدمات بين 
إدارات المصرف

6- مراقبة المنافسين وعروضهم
7- العمل بشكل وثيق مع االئتمان والمخاطر 

والعمليات
8- وضع أهداف لمسؤولي العالقات

9- تكريس التقدم التقني لخدمة الزبائن
10- ضمان تمتع الزبائن بتجربة استثنائية داخل 

فروعنا
11- إبالغ الزبائن بآخر التحديثات التشريعية 

والقانونية
12- معدل استبقاء الزبائن يجب أن يصل إلى 99%

إستراتيجية
األعمال

1- اجتذاب أفضل المواهب في القطاع المصرفي
2- تصميم مسارات مهنية للدفع في اتجاه االمتياز 

والتفوق
3-  إعداد برامج تدريبية قيادية لبناء قادة 

المستقبل
4- وضع خطة مرتبات ومكافآت مهنية تحّفز 

الموظفين ذوي األداء المتمّيز 
5- إعداد هيكل تنظيمي يتميز بالفعالية والمرونة

6- بناء ثقافة المصرف على اإليجابية والنجاح 
في تقديم الخدمات والتركيز على الزبون والوالء 

الوظيفي والعمل الجماعي

إستراتيجية الموارد
البشرية

UCP 600 1- ضمان االمتثال بتشريعات
2- العمل مع مسؤولي العالقات إلعداد وتصميم 

حلول مبتكرة لتلبية احتياجات الزبائن
3- تنفيذ المعامالت بنسبة خطأ %0
4- تحديثات فورية بحالة المعامالت

5-  بناء سمعة تتميز بالدقة واالنتظام في العمل

إستراتيجية العمليات
 التجارية الدولية

56
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