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مصرف السﺎحل والصحراء لﻺستثﻤﺎر والتجﺎرة  -اﻹدارة العﺎمة
طريق قرجﻲ )الﻤدينة السيﺎحية(
ص.ب 93221 .طرابلﺲ
ليبيﺎ

السيدات والسﺎدة الﻤسﺎهﻤﻮن

الرأي
ﺗنفيذا للﻤهﻤة التﻲ أسندﺗهﺎ لنﺎ الجﻤعية العﻤﻮمية ،قﻤنﺎ بتدقيق القﻮائم الﻤﺎلية ،الﻤراﻓقة لهذا التقرير ،لﻤصرف
السﺎحل والصحراء لﻺستثﻤﺎر والتجﺎرة  -اﻹدارة العﺎمة  -والتﻲ ﺗشﻤل الﻤﻮازنة وجدول اﻹلتزامﺎت خﺎرج
الﻤﻮازنة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ديسﻤبر  ،2019وﻛذلك قﺎئﻤة النتﺎئج للسنة الﻤﺎلية الﻤقفلة بذلك التﺎريخ وﻛذلك ملﺨﺺ
ﻷهم الﻤبﺎدئ الﻤحﺎسبية الﻤعتﻤدة وإيضﺎحﺎت أخرى.
ﺗبرز هذه القﻮائم الﻤﺎلية الﻤعدّة بﺎليﻮرو أمﻮاﻻ ذاﺗية ﺗبلغ  420.955.305يﻮرو بﻤﺎ ﻓﻲ ذلك الﺨسﺎئر الصﺎﻓية
للسنة الﻤﺎلية والبﺎلغة قيﻤتهﺎ  51.031.526يﻮرو.
برأينﺎ ،ﻓإن القﻮائم الﻤﺎلية الﻤرﻓقة ﺗظهر بصﻮرة عﺎدلة ،من جﻤيع النﻮاحﻲ الجﻮهرية ،الﻤرﻛز الﻤﺎلﻲ
لﻤصرف السﺎحل والصحراء لﻺستثﻤﺎر والتجﺎرة  -اﻹدارة العﺎمة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ديسﻤبر  ،2019ونتﺎئج
عﻤليﺎﺗه للسنة الﻤنتهية ﻓﻲ ذاك التﺎريخ وﻓقﺎ للدليل الﻤحﺎسبﻲ الﻤصرﻓﻲ لﻼﺗحﺎد اﻻقتصﺎدي والنقدي لغرب
إﻓريقيﺎ والقﻮاعد الﻤعتﻤدة من طرف الﻤصرف الﻤبيّنة ﻓﻲ اﻹيضﺎح رقم  2حﻮل القﻮائم الﻤﺎلية.

أساس الرأي
لقد قﻤنﺎ بأعﻤﺎل التدقيق وﻓقﺎ لﻤعﺎيير التدقيق الدولية .ويرد ﻻحقﺎ ً ﻓﻲ هذا التقرير ضﻤن ﻓقرة "مسؤولية
الﻤدققين حﻮل ﺗدقيق البيﺎنﺎت الﻤﺎلية" بيﺎنﺎ ً لﻤسؤوليﺎﺗنﺎ وﻓقﺎ لهﺎﺗه الﻤعﺎيير.
نحن مستقلﻮن عن الﻤصرف وﻓقﺎ ً لقﻮاعد السلﻮك اﻷخﻼقﻲ للﻤهنة ذات الصلة بﻤراجعتنﺎ للقﻮائم الﻤﺎلية .وقد
استﻮﻓينﺎ مسؤوليﺎﺗنﺎ اﻷخﻼقية اﻷخرى وﻓقﺎ ً لهذه الﻤتطلبﺎت والقﻮاعد.
نعتقد أن أدلة التدقيق التﻲ حصلنﺎ عليهﺎ ﻛﺎﻓية ومﻼئﻤة لتﻮﻓير أسﺎس لرأينﺎ.

فقرات مﻼحظة
نرى من الﻤفيد لفﺖ اﻹنتبﺎه إلى النقﺎط التﺎلية :
 يصف اﻹيضﺎح رقم  IIحﻮل البيﺎنﺎت الﻤﺎلية النظﺎم الﻤحﺎسبﻲ الﻤطبق .ﺗم إعداد البيﺎنﺎت الﻤﺎلية لتﻤكينالﻤصرف من اﻻمتثﺎل ﻷحكﺎم التقﺎرير الﻤﺎلية الﻤعتﻤدة من قبل الﻤسﺎهﻤين وبﺎلتﺎلﻲ ﻓﻤن الﻤحتﻤل أﻻ
ﺗكﻮن هذه البيﺎنﺎت الﻤﺎلية منﺎسبة ﻻستﺨدام آخر.
 نعتبر أنه من الﻤفيد لفﺖ انتبﺎهكم إلى اﻹيضﺎحﺎت رقم  1-IIIو  2-IIIحﻮل البيﺎنﺎت الﻤﺎلية الﻤتعلقةبﺎلعﻤلية الهﺎمة التﻲ ﺗم اجراؤهﺎ على رأس مﺎل الﻤصرف التﺎبع ﻓﻲ ﻏﺎنﺎ والشكﻮك الﻤتعلقة بتأثير جﺎئحة
ﻛﻮرونﺎ على البيﺎنﺎت الﻤﺎلية للسنﻮات الﻤقبلة.
ﻻ يحتﻮي رأينﺎ حﻮل القﻮائم الﻤﺎلية ﺗحفظﺎت بﺨصﻮص هﺎﺗه النقﺎط.

مسؤولية اﻻدارة والقائمين على الحوكمة حول القوائم المالية
إن مجلﺲ اﻻدارة مسؤول عن إعداد وعرض القﻮائم الﻤﺎلية بصﻮرة عﺎدلة وﻓقﺎ ً للدليل الﻤحﺎسبﻲ الﻤصرﻓﻲ
لﻼﺗحﺎد اﻻقتصﺎدي والنقدي لغرب إﻓريقيﺎ والقﻮاعد الﻤعتﻤدة من طرف الﻤصرف الﻤبيّنة ﻓﻲ اﻹيضﺎح رقم
 2حﻮل القﻮائم الﻤﺎلية ،وعن نظﺎم الرقﺎبة الداخلﻲ التﻲ ﺗرى اﻹدارة أنه ضروري لتﻤكينهﺎ من إعداد بيﺎنﺎت
مﺎلية خﺎلية من أخطﺎء جﻮهرية ،سﻮاء ﻛﺎنﺖ نﺎﺗجة عن احتيﺎل أو خطأ.
وعند إعداد القﻮائم الﻤﺎلية ،ﻓإن مجلﺲ اﻹدارة مسؤول عن ﺗقدير قدرة الﻤصرف على البقﺎء ﻛﻤنشأة مستﻤرة
وعن اﻹﻓصﺎح ،بﻤقتضى الحﺎل ،عن اﻷمﻮر الﻤتعلقة بﺎﻻستﻤرارية واستﺨدام البقﺎء ﻛأسﺎس محﺎسبﻲ إﻻ إذا
ﻛﺎن مجلﺲ اﻹدارة ينﻮي ﺗصفية الﻤصرف أو إيقﺎف عﻤليﺎﺗه ،أو ليﺲ لديه بديل واقعﻲ سﻮى القيﺎم بذلك.
يقع على عﺎﺗق القﺎئﻤين على الحﻮﻛﻤة مراقبة عﻤلية إعداد التقﺎرير الﻤﺎلية للﻤصرف.

مسؤولية المدققين حول تدقيق القوائم المالية
ﺗتلﺨﺺ اهداﻓنﺎ ﻓﻲ الحصﻮل على ﺗأﻛيد معقﻮل عﻤﺎ إذا ﻛﺎنﺖ القﻮائم الﻤﺎلية ﻛكل خﺎلية من أخطﺎء جﻮهرية
سﻮاء ﻛﺎنﺖ نﺎﺗجة عن احتيﺎل أو خطأ وإصدار ﺗقرير مدقق الحسﺎبﺎت الذي يتضﻤن رأينﺎ .يعتبر التأﻛيد
الﻤعقﻮل مستﻮى عﺎل من التأﻛيد ،ولكنه ليﺲ ضﻤﺎنﺎ بأن التدقيق الذي يتم وﻓقﺎ لﻤعﺎيير التدقيق الدولية سيكشف
دائﻤﺎ عن خطأ جﻮهري ان وجد .يﻤكن أن ﺗنشأ اﻻخطﺎء عن احتيﺎل أو خطأ ،وﺗعتبر جﻮهرية إذا ﻛﺎن من
الﻤتﻮقع إلى حد معقﻮل أن ﺗؤثر ﺗلك اﻷخطﺎء ،إﻓرادا أو إجﻤﺎﻻ ،على القرارات اﻻقتصﺎدية التﻲ يتﺨذهﺎ
الﻤستﺨدمﻮن على أسﺎس هذه القﻮائم الﻤﺎلية.
ﻛجزء من أعﻤﺎل التدقيق وﻓقﺎ لﻤعﺎيير التدقيق الدولية ،إننﺎ نﻤﺎرس التقدير الﻤهنﻲ ونتبع مبدأ الشك الﻤهنﻲ
ﻓﻲ جﻤيع مراحل التدقيق .ﻛﻤﺎ نقﻮم بﺎﻵﺗﻲ:
 ﺗحديد وﺗقييم مﺨﺎطر اﻷخطﺎء الجﻮهرية ﻓﻲ القﻮائم الﻤﺎلية سﻮاء ﻛﺎنﺖ نﺎﺗجة عن اﻻحتيﺎل أو الﺨطأوﺗصﻤيم والقيﺎم بإجراءات التدقيق التﻲ ﺗستجيب لتلك الﻤﺨﺎطر والحصﻮل على أدلة ﺗدقيق ﻛﺎﻓية
ومنﺎسبة ﺗﻮﻓر أسﺎسﺎ لرأينﺎ .إن خطر عدم اﻛتشﺎف معلﻮمﺎت جﻮهرية خﺎطئة نﺎﺗجة عن اﻻحتيﺎل أعلى
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من خطر عدم اﻛتشﺎف معلﻮمﺎت جﻮهرية خﺎطئة نﺎﺗجة عن الﺨطأ ،حيث قد ينطﻮي اﻻحتيﺎل على
ﺗﻮاطؤ أو ﺗزوير ،أو حذف متعﻤد أو إﻓﺎدات مضللة ،او ﺗجﺎوز الرقﺎبة الداخلية.
 ﺗكﻮين ﻓهم حﻮل ضﻮابط الرقﺎبة الداخلية ذات الصلة بﺎلتدقيق من أجل ﺗصﻤيم إجراءات ﺗدقيق منﺎسبةﻓﻲ ظل الظروف القﺎئﻤة وليﺲ لغرض ابداء الرأي حﻮل مدى ﻓﺎعلية الرقﺎبة الداخلية للﻤصرف.
 ﺗقييم مدى مﻼئﻤة السيﺎسﺎت الﻤحﺎسبية الﻤتبعة ومعقﻮلية التقديرات الﻤحﺎسبية واﻹﻓصﺎحﺎت ذات العﻼقةالتﻲ قﺎمﺖ بهﺎ اﻹدارة.
 استنتﺎج مدى مﻼءمة استﺨدام اﻹدارة لﻤبدأ اﻻستﻤرارية الﻤحﺎسبﻲ ،واستنﺎدا إلى أدلة التدقيق التﻲ ﺗ ّمالحصﻮل عليهﺎ ،مﺎ إذا ﻛﺎن هنﺎك عدم يقين جﻮهري يتعلق بأحداث أو ظروف يﻤكن أن ﺗثير شكﻮﻛﺎ
ﻛبيرة حﻮل قدرة الﻤصرف على البقﺎء ﻛﻤنشأة مستﻤرة .وإذا خلصنﺎ الﻲ وجﻮد عدم يقين جﻮهري ،ﻓإنه
يتﻮجب علينﺎ لفﺖ اﻻنتبﺎه ﻓﻲ ﺗقريرنﺎ إلى اﻹﻓصﺎحﺎت ذات العﻼقة ﻓﻲ القﻮائم الﻤﺎلية ،أو إذا ﻛﺎنﺖ هذه
اﻹﻓصﺎحﺎت ﻏير ﻛﺎﻓية ،يتﻮجب علينﺎ ﺗعديل رأينﺎ .ﺗستند استنتﺎجﺎﺗنﺎ على أدلة التدقيق التﻲ يتم الحصﻮل
عليهﺎ حتى ﺗﺎريخ هذا التقرير .ومن الﻤﻤكن لﻸحداث أو الظروف الﻤستقبلية أن ﺗدﻓع الﻤصرف للتﻮقف
عن العﻤل ﻛﻤنشأة مستﻤرة.
 ﺗقييم العرض الشﺎمل وهيكل ومحتﻮى البيﺎنﺎت الﻤﺎلية ،بﻤﺎ ﻓﻲ ذلك الﻤعلﻮمﺎت الﻮاردة ﻓﻲ اﻹﻓصﺎحﺎتوﺗقييم مﺎ إذا ﻛﺎنﺖ البيﺎنﺎت الﻤﺎلية ﺗﻤثل الﻤعﺎمﻼت واﻷحداث ذات العﻼقة بطريقة ﺗحقق عرضﺎ عﺎدﻻ.
 نقدم أيضﺎ ً للقﺎئﻤين على الحﻮﻛﻤة بيﺎنﺎ ً بأننﺎ قد امتثلنﺎ للﻤتطلبﺎت اﻷخﻼقية الﻤعﻤﻮل بهﺎ ﻓﻲ شأناﻻستقﻼلية ،ﻛﻤﺎ أننﺎ نبلغهم بجﻤيع العﻼقﺎت وﻏيرهﺎ من الﻤسﺎئل التﻲ يُعتقد إلى حد معقﻮل أنهﺎ قد ﺗؤثر
على استقﻼليتنﺎ ،وسبل الحﻤﺎية منهﺎ إن لزم اﻷمر.
استشارة تدقيق تكوين الدولية
محمد لسعد البرجي
شريك
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القوائم المالية

مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
الميزانية
)باليورو(
اﻷصول

رقم
اﻹيضاح

31/12/2019

التغيير

31/12/2018

الخزينة واﻷموال لدى البنوك المركزية والصّكوك البريديّة
والخزينة العا ّمة

12 957

24 190

-11 233

-46%

السندات الحكومية واﻷوراق المالية المماثلة

-

-

-

0%

233 227 975

239 532 456

-6 304 481

-3%

54 658 232
178 569 743

28 307 310
211 225 146

93% 26 350 922
-15% -32 655 403

أرصدة لدى المصارف

IV-1

 ﺗحﺖ الطلب: ﻷجـل:ديون على العمﻼء

85

-

85

0%

 محفظة اﻷوراق التجارية .قروض مﻮسﻤية
 .قروض عﺎدية

-

-

-

0%
0%
0%

 قروض أخرى للعمﻼء .قروض مﻮسﻤية
 .قروض عﺎدية

-

-

-

0%
0%
0%

 -حسابات جارية مدينة

85

-

85

0%

 -خصم الديون

-

-

-

0%

سندات التوظيف

-

-

-

0%

أصول مالية

-

-

-

0%

مساهمون أو شركاء

IV-2

91 694 689

96 829 187

-5 134 498

-5%

أصول أخرى

IV-3

10 097 910

10 306 118

-208 208

-2%

حسابات وسيطة ومتنوعة

IV-4

291 742

1 070 440

-778 698

-73%

-

-

-

0%

أسهم في الشركات التابعة

IV-5

206 728 629

258 987 978

-20% -52 259 349

المشاركات واﻷصول المالية اﻷخرى طويلة اﻷجل

أصول ثابتة غير ملموسة

IV-6

623 927

198 004

425 923

215%

أصول ثابتة ملموسة

IV-7

24 382 919

24 477 425

-94 506

0%

567 060 833

631 425 798

-10% -64 364 965

إجمالي اﻷصـول
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صافي القيمة
نسبة
التغيير

مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
الميزانية
)باليورو(
الخصوم وحقوق الملكية

رقم
اﻹيضاح

صافي القيمة
31/12/2019

ودائع البنوك المركزية والصّكوك البريديّة
ودائع مصرفية

IV-8

 ﺗحﺖ الطلب: ﻷجـل:ودائع العمﻼء:
 حسﺎبﺎت ﺗﻮﻓير ﺗحﺖ الطلب حسﺎبﺎت التﻮﻓير ﻷجل أذون الﺨزينة ودائع أخرى ﺗحﺖ الطلب -ودائع أخرى ﻷجل

IV-9

31/12/2018

-

-

-

0%

1 192 601

384 038

808 563

211%

1 192 601
-

384 038
-

808 563
-

211%
0%

133 578 511
4 676 291
128 902 220

150 882 030
52 193 597
98 688 433

-11% -17 303 519
0%
0%
0%
)-91% (47 517 306
31%
30 213 787

الخصوم اﻷخرى

4 485 192 IV-10

3 159 224

1 325 968

42%

حسابات وسيطة ومختلفة

1 749 086 IV-11

317 212

1 431 874

451%

مخصصات للمخاطر والمصروفات

5 100 138 IV-12

4 834 978

265 160

5%

القروض واﻷوراق المالية التابعة

-

-

-

0%

رأس المال

529 968 000 IV-13

529 968 000

-

0%

عﻼوات اﻹصدار

2 828 766 IV-13

2 690 251

138 515

5%

احتياطيات

3 748 699 IV-13

3 748 699

-

0%

نتيجة مرحلة )(-/+

-4 519 404 IV-13

-4 519 404

-

0%

نتائج سنوات  2017و  2018قبل اﻹعتماد

-60 039 230 IV-13

-7 386 088

-52 653 142

713%

نتيجة السنة المالية )(-/+

-51 031 526 IV-13

-52 653 142

1 621 616

-3%

567 060 833

631 425 798

-64 364 965

-10%

إجمالي الخصوم وحقوق الملكية
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التغيير

نسبة التغيير

مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
اﻻلتزامات خارج الميزانية
)باليورو(
الحسابات خارج الميزانية

31/12/2019

التزامات مقدمة

101 099 882

102 386 549

-1 286 667

-1%

إلتزامات تمويل:
 لصﺎلح مؤسسﺎت اﻻئتﻤﺎن -لصﺎلح العﻤﻼء

2 530 623
2 530 623

2 530 623
2 530 623

-

0%
0%
0%

إلتزامات ضمان
 ﻷمر مؤسسﺎت ائتﻤﺎن -ﻷمر العﻤﻼء

64 636 742
64 636 742

33 364 325
33 364 325

31 272 417
31 272 417

94%
0%
94%

إلتزامات بضمان سندات

-

-

-

0%

التزامات القروض المشاركة

33 932 517

66 491 601

-32 559 084

-49%

إلتزامات مستلمة
إلتزامات تمويل
مستلﻤة من مؤسسﺎت اﻻئتﻤﺎن
إلتزامات ضمان
 مستلﻤة من مؤسسﺎت اﻻئتﻤﺎن مستلﻤة من العﻤﻼءإلتزامات بضمان سندات
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رقم
اﻹيضاح

صافي القيمة
التغيير
31/12/2018

نسبة التغيير

مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
قوائم الدخل
)باليورو(
البيان

رقم
اﻹيضاح

صافي القيمة
31/12/2019

التغيير

31/12/2018

نسبة التغيير

إيرادات ومصروفات تشغيل مصرفي
فوائد وإيرادات مماثلة
-

اﻷربﺎح النﺎﺗجة عن الﻤعﺎمﻼت مع الﻤؤسسﺎت الﻤﺎلية
ومﺎ يعﺎدلهﺎ
اﻷربﺎح النﺎﺗجة عن الﻤعﺎمﻼت مع الحرﻓﺎء
اﻷربﺎح النﺎﺗجة عن معﺎمﻼت اﻷوراق الﻤﺎلية
والﻤعﺎمﻼت الﻤتنﻮعة
إيرادات عن عﻤليﺎت الصرف
إيرادات عن عﻤليﺎت خﺎرج الﻤيزانية
اﻷربﺎح الﻤتأﺗية من الﺨدمﺎت الﻤﺎلية
ﻓﻮائد وإيرادات مصرﻓية مﻤﺎثلة أخرى

11 400 103
V-1

7 597 216

7 415 322

181 894

2%

-

-

-

0%

V-2

2 650 434

6 038 176

-3 387 742

-56%

V-3

248 060
718 169
186 224

528 233
310 377
151
180 343

-280 173
407 792
-151
5 881

-53%
131%
-100%
3%

-2 997 837

-2 047 929

-949 908

46%

V-4
V-5

فوائد ومصروفات مماثلة
-

الﻤصﺎريف النﺎﺗجة عن الﻤعﺎمﻼت الﻤﺎلية وعن
الﻤعﺎمﻼت مع الﻤؤسسﺎت الﻤﺎلية ومﺎ يعﺎدلهﺎ
الﻤصﺎريف النﺎﺗجة عن الﻤعﺎمﻼت مع الحرﻓﺎء
الﻤصﺎريف النﺎﺗجة عن معﺎمﻼت اﻷوراق الﻤﺎلية
والﻤعﺎمﻼت الﻤتنﻮعة
مصروﻓﺎت على حقﻮق الﻤلكية
الﻤصﺎريف النﺎﺗجة عن عﻤليﺎت الصرف
الﻤصﺎريف النﺎﺗجة عن العﻤليﺎت خﺎرج الﻤيزانية
الﻤصﺎريف النﺎﺗجة عن الﺨدمﺎت الﻤصرﻓية
مصروﻓﺎت مصرﻓية أخرى

الناتج البنكي الصــافـي
الﻤصروﻓﺎت العﻤﻮمية
ايرادات ﺗشغيل عﺎمة
الضرائب والرسﻮم الﻤﻤﺎثلة
مصروﻓﺎت الﻤﻮظفين
مﺨصصﺎت إهﻼك اﻷصﻮل الثﺎبتة

نتيجة التشغيل اﻹجمالية
ﺗكلفة الﻤﺨﺎطر

نتيجة اﻹستغﻼل

10

14 472 602

-3 072 499

-21%

V-6

V-7
V-3

-2 728 057

-1 889 787

-838 270

44%

-

-

-

0%

-60 557

-17 386

-43 171

248%

-209 223
-

-140 756
-

-68 467
-

0%
49%
0%
0%
0%

8 402 266

12 424 673

-4 022 407

-32%

-2 336 190
3 394 935
-248 448
-4 323 757
-719 745

-2 156 211
-28 215
-110 286
-404 749
383 702

92%
-1%
44%
9%
-53%

8 191 468

-6 338 166

-77%

-4 492 401 V-8
3 366 720 V-9
-358 734
-4 728 506 V-10
-336 043 V-11
1 853 302

7 959 782 -60 844 610 -52 884 828 V-12
1 621 616 -52 653 142 -51 031 526
-

رصيد ربح/خسﺎرة على اﻷصﻮل الرأسﻤﺎلية

-

نتيجة اﻷنشطة العادية

1 621 616 -52 653 142 -51 031 526
-

-

-

ضريبة على اﻷربﺎح

-

صافي النتيجة للسنة المالية

1 621 616 -52 653 142 -51 031 526

-13%
-3%
0%
-3%
0%
-3%

إيضاحات حول القوائم المالية

مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
ايضاحات حول القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر 2019

 .Iﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌصرف
 .1نبذة عن اﳌصرف
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة مؤسسة مالية إقليمية تا عة لتجمع دول الساحل وال راء )س.ص(،
تأسس اﳌصرف بموجب إتفاقية اﻹ شاء اﳌوقعة  41أبر ل  9991ليقوم بإستقطاب اﳌوارد اﳌالية العامة وا اصة
وتوظيف ا للمسا مة تمو ل برامج التنمية فضاء الساحل وال راء ومنا ضة الفقر و ذه الصفة يقوم اﳌصرف
بمزاولة جميع اﻷ شطة اﳌصرفية واﳌالية والتجار ة اﳌتعلقة ب شاطه تمو ل مشار ع التنمية اﻹقتصادية والتجارة
ا ارجية و صفة خاصة للدول اﻷعضاء وذلك سابه أو ساب الغ .
بلغ رأسمال اﳌصرف اﳌصرح به تارخ  2019/12/31مبلغا قدره  750مليون يورو ،وتم اﻹكتتاب  529,968,000يورو.
 .2ال شاط التجاري
يباشر اﳌصرف ال شاط التجاري من خﻼل اﳌصارف التا عة الثﻼث عشر وال تزاول شاط ا دول التجمع أي ل من
بن ن و وركينا فاسو وجم ور ة أفر قيا الوسطى و وت ديفوار وغامبيا وغي يا وناكري وما والنيجر والسنغال والسودان
و شاد والتوغو ولي يا ومن خﻼل مصرف  OmniBSICالغا ي الذي تمارس اﻹدارة العامة تأث كب ع سياساته اﳌالية.
يملك اﳌصرف كذلك مسا مة شركة القافلة ) (%34،98و شركة تأم ن لي ية.
و قوم ل مصرف تا ع بتطو ر شاطه من خﻼل شبكة و اﻻته العاملة سوقه ا لية .و دف ذه الو اﻻت لتقر ب
ا دمة للعمﻼء وتمك ن اﳌصرف من حشد اﳌوارد اﳌالية بصورة أفضل.
وتمتلك مجموعة اﳌصرف الوقت ا اضر أك من ) (140و الة ونقاط بيع من شرة الدول ال يزاول ف ا اﳌصرف
شاطه.
ومن خﻼل اﳌصارف التا عة العاملة تلك الدول يقدم اﳌصرف س يﻼت ائتمانية ميع القطاعات ا تلفة وخصوصا
قطاعات اﻹتصاﻻت والنقل والقطاع العقاري والتجاري وقطاع البناء واﻷشغال العامة والصناعة والصناعات التحو لية
القائمة ع الزراعة واﻹنتاج ا يوا ي ،واﳌواد الغذائية اﳌس لكة ع نطاق واسع ) اﻷرز والسكر والزوت وغ ا من
اﳌواد( واﳌواد النفطية واﳌدخﻼت والزراعية كما يقوم اﳌصرف بتمو ل الصادرات ) القطن والصمغ العر ي والفول
السودا ي  ...وغ ا(.
 .3ﺗمو ل اﻻس ثمارات
شملت تمو ﻼت اﳌصرف مجال تمو ل اﻻس ثمارات باﳌشارع ذات ا دوى اﻻقتصادية خصوصا
التحتية وا ديثة واﻻتصاﻻت والنقل وصناعة اﻻسمنت والقطاع العقاري التجاري  ...وغ ا.

مجاﻻت الب ية

 .4ﺗمو ل مشار ع التنمية ومنا ضة الفﻘر
قررت ا معية العمومية للمصرف اﳌنعقدة بتار خ  2009/04/09إ شاء صندوق لضمان تمو ل اﳌشارع ا اصة
بمنا ضة الفقر وذلك بقيمة  250مليون يورو .علما بأن الغرض من إ شاء ذا الصندوق و منح خطوط إعادة تمو ل
ﳌؤسسات اﻻئتمان اﳌتخصصة تمو ل الشر ات الصغرى وال تمنح قروضا للطبقات اﻻجتماعية اﻷك فقرا.
لم سا م أية دولة ذا الصندوق ح اﻵن ،اﻷمر الذي أضعف قدرة اﳌصرف التمو لية ذا ا ال.
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مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
ايضاحات حول القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر 2019

 .IIالسياسات ا اس ية
تم إعداد ذه البيانات اﳌالية اﳌستقلة لغرض استخدام ا من قبل أعضاء مجلس إدارة اﳌصرف لتقييم اﳌركز اﳌا واﻷداء
اﳌا ﳌصرف الساحل وال راء لﻼس ثمار والتجارة –اﻻدارة العامة.
يتم عرض البيانات اﳌالية للمصرف ً
وفقا للنموذج اﳌنصوص عليه الدليل ا اس لﻼتحاد النقدي لدول غرب أفر قيا
ً
اعتبارا من  1جانفي  ،2018دخل الدليل ا اس ا ديد ا اص بالبنوك واﳌؤسسات
) .(UMOAتجدر اﻹشارة إ أنه
اﳌالية ح التنفيذ منطقة  .UMOAن يجة لذلك ،تم عديل البيانات اﳌالية لعام  2018ﻷغراض اﳌقارنة.

باﻹضافة إ البيانات اﳌالية اﳌستقلة ،يقوم اﳌصرف بإعداد البيانات اﳌالية اﳌوحدة وفقا للسياسات ال ﻻ تختلف
جو ر ا عن تلك اﳌستخدمة البيانات اﳌالية اﳌستقلة .وح ي س ف م اﳌركز اﳌا ونتائج العمليات اﳌصرفية ش ل
ُ
أفضل ،فإن ذه البيانات اﳌالية اﳌستقلة يجب أن تقرأ جنبا إ جنب مع البيانات اﳌالية اﳌوحدة للسنة اﳌالية اﳌن ية
د سم  .2019ذا و مكن ا صول ع البيانات اﳌالية اﳌوحدة من إدارة اﳌصرف.
تم أعداد ذه البيانات اﳌالية اﳌستقلة وفقا للسياسات ا اس ية ال ستخدم ا مصرف الساحل وال راء لﻼس ثمار
والتجارة ،وقد تم تطبيق السياسات ا اس ية اﳌب نة أدناه بصورة م سقة ع جميع الف ات اﳌعروضة ذه القوائم
اﳌالية.
 -1العملة ال شغيلية
يتم قياس البنود الظا رة فـي البيانات اﳌالية باستخدام عملة الب ئة اﻻقتصادية الرئ سية ال تمارس اﳌ شأة شاطا ا
من خﻼل ا "العملة ال شغيلية" .و عت اﳌصرف اليورو العملة ال شغيلية .و التا  ،فإن البيانات اﳌالية معروضة باليورو.
 -2اﳌعامﻼت بالعملة اﻷجن ية
يل اﳌعامﻼت اﳌنفذة بالعمﻼت اﻷجن ية إ العملة ال شغيلية ع أساس أسعار الصرف السائدة تار خ
يتم
اﳌعامﻼت .تدرج أر اح وخسائر صرف العملة اﻷجن ية الناتجة عن سو ة تلك اﳌعامﻼت ومن تحو ل أسعار الصرف اية
العام لﻸصول واﻻل امات النقدية اﳌقومة بالعمﻼت ا لية حساب اﻷر اح وا سائر.
يتم عرض القوائم اﳌالية حسب طر قة العرض اﳌعتمدة من قبل مصرف الساحل وال

راء  -اﻻدارة العامة.

 -3اﻻع اف باﻹﻳرادات واﳌصار ف
تث يت الفوائد والعموﻻت ع اﻻئتمانات /القروض م
ً
استحقاق ا وفقا ﳌبدأ اﻻستحقاق.

لة ع أساس تناسب زم

الف ة ال يتم تنفيذ ا أو

 -4النﻘﺪ وما حكمه
شتمل السيولة وما عادل ا ع النقد ا ز نة.
 -5أرصﺪة لﺪى اﳌصارف
تحتوي أرصدة لدى اﳌصارف ع ودا ع ﻵجل وودا ع تحت الطلب والقروض اﳌمنوحة للبنوك العاﳌية واﳌصارف التا عة
واﻻس ثمارات الص وك اﻹسﻼمية وتقاس تلك اﻷرصدة بالت لفة.
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 -6اﻻس ثمارات
تحتوي اﻻس ثمارات ع مسا مات اﳌصرف اﳌصارف والشر ات التا عة ومؤسسات اﻹئتمان اﻷخرى ،وتقيم
اﻻس ثمارات بالت لفة التار خية و ز ادة ت لفة اﳌعامﻼت و اﻷخذ باﻻعتبار تد ي وانخفاض قيمة تلك اﻻس ثمارات وﻻ عاد
تقييم العملة لتلك اﻻس ثمارات.
اﳌصارف والشر ات التالية ﻳمتلك ا اﳌصرف
سبة اﳌشاركة
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
55,88%
100%
100%
100%
34.98%

اﳌصارف والشر ات التا عة
مصرف الواحة – لي يا
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة  -السنغال
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة  -بن ن
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة – السودان
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة – بوركينا فاسو
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة  -شاد
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة – أفر قيا الوسطى
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة – التوجو
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة  -غامبيا
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة – غي يا وناكري
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة  -غانا
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة – ساحل العاج
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة –ما
مصرف الساحل وال راء لﻺس ثمار والتجارة –النيجر
شركة القافلة للتأم ن –لي يا

 -7مخصص الﺪﻳون اﳌشكوك ﺗحصيل ا
يتم اح ساب مخصصات للديون اﳌش وك تحصيل ا عد دراسة إم انية تحصيل ل دين ع حدة ،وفقا لﻸسس
والسياسات والضوابط اﳌوضوعة من قبل مصرف الساحل وال راء.
 -8اﻷصول الثابتة اﳌلموسة
يل قيمة اﻷصول الثابتة يتم تقييم ا
ل اﻷصول الثابتة بت لفة شرا ا مضافا إل ا اﳌصار ف اﳌرتبطة ا .و عد
بت لف ا التار خية مع خصم قيمة اﻻس ﻼ ات اﳌ اكمة .و تم اس ﻼك اﻷصول الثابتة اﳌلموسة وفقا للت لفة التار خية
حسب سبة اس ﻼك معتمدة من اﻹدارة العامة لدوا تجميع ا سابات.
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وفيما ي تلك ال سب:
اﻷصول

العمراﻹنتا
 75سنة
 50سنة
 10سنوات
 10سنوات
 10سنوات
 10سنوات
 5سنوات
 5سنوات
 10سنوات

مبا ي ال شغيل
اﳌبا ي اﳌستخدمة للسكن
اﳌعدات
اﻷثاث اﳌكت واﳌ
براءات اخ اع وترخيص
اﻷج زة اﳌكت ية
وسائل النقل
أج زة ا اسب اﻵ
تج ات وتركيبات

سبة اﻻس ﻼك
%1.33
%2
%10
%10
%10
%10
%20
%20
%10

 -9اﻷصول الغ اﳌلموسة
تت ون اﻷصول غ اﳌلموسة من اﳌنظومة اﳌصرفية ومنظومة السو فت ورخصة استخدام منظومة اﻻورا ل وتحتوي
أيضا ع مصار ف تحت اﻹ شاء ﳌنظومة الساب  SAPو تم اس ﻼك اﻷصول الغ اﳌلموسة طبقا لطر قة القسط
الثابت  .وفيما ي بيان تلك ال سب:
اﻷصول
اﳌنظومات
منظومة السو فت ) (SWIFTواﳌقاصة اﻻلك ونية
مصارف التأس س

العمراﻹنتا
 10سنوات
 10سنوات
 5سنوات

سبة اﻻس ﻼك
%10
%10
%20

 -10ا صصات
دث
تح سب ا صصات عندما ي تب ع اﳌصرف ال ام )قانو ي أو ضم ( بتار خ إقفال اﳌ انية العمومية ن يجة
ٍ
ُ
سابق و ون من اﳌر ّ ومن اﳌمكن قياس الت اليف ا اصة ب سو ة اﻻل ام ش ٍل موثوق به.
أ .مخصصات للمخاطر واﳌصروفات

ً
تقت الﻼئحة الداخلية للمصرف ضمنا سداد ا دمة أو حوافز التقاعد ،و التا يجب قيد مخصص ال ام
)لﻼل امات اﻻجتماعية(.
ب .مخصصات للمخاطر اﳌصرفية العامة
ينص نظام اﳌصرف ع وجوب قيد مخصصات للمخاطر اﳌصرفية العامة .و خضع قيد مخصصات ا اطر
اﳌصرفية العامة لتقدير اﻹدارة العامة.
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مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
ايضاحات حول القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر 2019

 -11رأس اﳌال
أس م رأس اﳌال :تصنف اﻷس م كحقوق ملكية للمسا م ن و مثل عدد اﻷس م اﳌكت ب ا  5,299,680س م ذو قيمة
اسمية بـ 100يورو للس م الواحد ،و عرض رأس اﳌال الغ مدفوع اﻷصول تحت حساب مسا مون أو شر اء .
 -12عﻼوات اﻹصﺪار
مبلغ إضا للقيمة اﻻسمية للس م يتحصل عليه اﳌصرف من اﳌسا م ن عند اﳌسا مة زادة رأس اﳌال.
 -13اﻻحتياطيات

ً
وفقا لقرار مجلس اﻹدارة ﳌصرف الساحل وال
إ أن يبلغ ذا اﻻحتياطي قيمة رأس اﳌال .

راء يتم استقطاع  %10من اﻷر اح الصافية لتضاف إ رصيد اﻻحتياطي

 -14أرقام اﳌﻘارنة
يتم إعادة تص يف أرقام اﳌقارنة عند الضرورة ل ي تتوافق مع طر قة العرض للف ة ا الية.

 .IIIأ ﻢ اﻷحﺪاث البارزة للسنة اﳌالية  2019واﻷحﺪاث الﻼحﻘة لتار خ اﳌ انية
 1-IIIأ ﻢ اﻷحﺪاث البارزة للسنة اﳌالية 2019
 11س تم  ،2017أعلن البنك اﳌركزي الغا ي ) (BOGعن زادة ا د اﻷد ى لرأس مال البنوك التجار ة اﳌوجودة
البﻼد وذلك بأثر فوري .وقد حدد ا د اﻷد ى بمبلغ قيمته  400مليون سيدي غا ي مقابل  120مليون سيدي غا ي سارة
منذ التعديل اﻷخ .
من أجل اﻻمتثال لﻸح ام اﳌذ ورة أعﻼه ،اختارت  BSICغانا ،برأس مال قدره حي ا  72مليون  ، GHاﻻندماج مع بنك مح
آخر " "OmniBankم

وب بتمو ل من ) GATصندوق متخصص الغرض منه جمع اﻷموال عن طر ق إصدار سندات

من أجل رسملة البنوك الغانية( بطر قة تمكن ا موعة ) BSIC Ghanaو  OmniBankو  (GATمن ال فيع رأس اﳌال
إ مستوى أع من ا د اﻷد ى اﳌطلوب.
وسبق ذه العملية زادة رأس مال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة-غانا بمقدار  15مليون دوﻻر أمر ي.

تم سمية البنك اﳌندمج باسم  OmniBSIC Bankوحصل ع ال خيص ال ا ي من  06 BOGماي  .2019و و مملوك
ب سبة ٪55.88

موعة  BSICو  ٪44.12من اﳌسا م ن السابق ن  .OmniBankو عام  ،2020تم تنفيذ زادة رأس

اﳌال لصا  GATبمبلغ  120مليون سيدي غا ي ليصبح ي ل رأس مال  ،OmniBSICعد اس ثمار صندوق اﻹدماج الغا ي
 GATع النحو التا ) ً
وفقا ﻻتفاقية اﻻكتتاب اﻷس م(:
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مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
ايضاحات حول القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر 2019

اﳌسا مون
مجموعة مصرف الساحل وال

ال سبة
راء لﻼس ثمار والتجارة

31,26%

"أم بنك" )(OmniBank

24,69%

صندوق GAT

44,05%

Total

100 %

وتجدر اﻹشارة إ أن السعر اﳌعتمد لﻼندماج محل اع اض من قبل مجموعة  BSICوما زالت اﳌناقشات حول ذا اﳌوضوع
جار ة.
 2-IIIاﻷحﺪاث الﻼحﻘة لتار خ اﳌ انية
 منذ ش ر جانفي  ,2020دفع اﻻن شار التدر لسﻼلة جديدة من ف وس ورونا ،وفيد  ،19منظمة ال ةالعاﳌية إ إعﻼن و اء عاﳌي .أدت إجراءات اﻻحتواء ال اتخذ ا العديد من ا ومات ل د من ان شار الف وس
إ ا يار ال شاط العاﳌي النصف اﻷول من عام  :2020أثرت اﻷزمة شدة ع عروض وطلبات السلع وا دمات
مما انجر عنه اضطرابات اﻷسواق اﳌالية.
حاولت ا ومات والبنوك اﳌركز ة التخفيف من آثار ذه الصدمة من خﻼل تقديم دعم كب لﻼقتصاد من حيﺚ
السيولة وضمانات اﻻئتمان.
ذا وﻻ تزال ناك ش وك كب ة شأن عواقب اﻷزمة وحد ا ومد ا.
وقد تم إعداد البيانات اﳌالية للمصرف  31د سم  2019ع أساس مبدأ اﻻستمرار ة .ذا و ن آثار ذا الو اء،
وأخذا باﻹعتبار التداب اﳌضادة اﳌتخذة ،كتداب الدعم من السلطات وخطط تحف ال شاط اﻻقتصادي لفائدة
العمﻼء ،سوف يخص أساسا ت لفة ا اطر وتقييم اﻷصول.
ذا ا دث ﻻ عﻼقة له بالظروف اﳌوجودة تار خ إقفال القوائم اﳌالية وﻻ يتطلب عديل ا سابات  31د سم
 .2019من ا تمل جدا أن ي ون له تأث ع البيانات اﳌالية لسنة  2020والسنوات الﻼحقة ،ولكن تار خ شر
البيانات اﳌالية لسنة  ،2019لم يكن من اﳌمكن تقدير ش ل موثوق مدة وشدة الو اء العاﳌي أو العواقب طو لة
اﳌدى ال قد تؤثر ع نتائج اﳌصرف ووضعه اﳌا وتدفقاته النقدية.
 تمت اﳌوافقة ع ذه البيانات اﳌالية من قبل مجلس اﻹدارة  10نوفم  .2020و التا  ،ف ﻻ عكس اﻷحداثال وقعت عد ذلك التار خ.
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مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
ايضاحات حول القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر 2019

ر ا عا  :حسابات اﳌ انية العمومية اﳌستﻘلة
اﻷصــول
 1-IVاﻷرصﺪة لﺪى اﳌصارف
بلغت قيمة اﻷرصدة لدى اﳌصارف بتار خ  2019/12/31مبلغا قدره  233,227,975يورو مقابل  239,532,456يورو بتار خ
ً
2018/12/31م ﻼ انخفاضا بقيمة  6,304,481يورو أي ب سبة .% 3
* أرصﺪه لﺪى اﳌصارف ﺗحت الطلب:
الﻘيمة باليورو

البيان
أرصدة لدى اﳌراسل ن )باليورو(
أرصدة لدى اﳌراسل ن )بالدوﻻر(
أرصدة لدى اﳌراسل ن )(xaf
أرصدة لدى اﳌراسل ن )(xof
أرصدة لدى اﳌراسل ن (SDG),
اﻹجما )(1

2019/12/31

2018/12/31

التغ

30,348,577
16,178,569
2,461,867
1,436,483
21,664
50,447,160

20,096,798
2,248,334
1,470,423
172,594
23,988,149

10,251,779
13,930,235
991,444
1,263,889
21,664
26,459,011

الﻘيمة باليورو

البيان

2019/12/31

2018/12/31

التغ

حسابات جار ه مدينه للمصارف التا عة )باليورو(
حسابات جار ه مدينه للمصارف التا عة )بالدوﻻر(
اﻹجما )(2

2,868,772
1,342,300
4,211,072

3,116,354
1,202,807
4,319,161

247,582
139,493
-108,089

اﻹجما )(2) + (1

54,658,232

28,307,310

26,350,922

* أرصﺪة لﺪى اﳌصارف ﻵجل:
البيان
ودا ع لدى اﳌراسل ن )باليورو(
ودا ع لدى اﳌراسل ن )بالدوﻻر(
اﻹجما )(1
البيان
ودا ع ضمان )باليورو(
ودا ع ضمان )بالدوﻻر(
اﻹجما )(2
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الﻘيمة باليورو
2019/12/31
27,113,503
27,113,503

2018/12/31
10,000,000
29,816,484
39,816,484

التغ
-10,000,000
-2,702,981
-12,702,891

الﻘيمة باليورو
2019/12/31
6,021,588
45,690,364
51,711,952

2018/12/31
3,000,000
53,599,346
56,599,346

التغ
3,021,588
-7,908,982
-4,887,394

مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
ايضاحات حول القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر 2019

البيان
راء لﻼس ثمار والتجارة  /النيجر
راء لﻼس ثمار والتجارة  /ما
راء لﻼس ثمار والتجارة  /السنغال
راء لﻼس ثمار والتجارة  /بن ن
راء لﻼس ثمار والتجارة  /شاد
راء لﻼس ثمار والتجارة  /بوركينا فاسو
راء لﻼس ثمار والتجارة  /التوغو
راء لﻼس ثمار والتجارة  /غانا
راء لﻼس ثمار والتجارة  /السودان
راء لﻼس ثمار والتجارة  /غامبيا
راء لﻼس ثمار والتجارة  /ساحل العاج

قرض مصرف الساحل وال
قرض مصرف الساحل وال
قرض مصرف الساحل وال
قرض مصرف الساحل وال
قرض مصرف الساحل وال
قرض مصرف الساحل وال
قرض مصرف الساحل وال
قرض مصرف الساحل وال
قرض مصرف الساحل وال
قرض مصرف الساحل وال
قرض مصرف الساحل وال
شركة الوساطة اﳌالية
اﻻجما
مخصص قرض ممنوح – مصرف الساحل وال
اﻹجما )(3

راء السودان

البيان
قرض ممنوح للمؤسسة الدولية اﻹسﻼمية لتمو ل التجارة – عضو البنك
اﻹسﻼمي للتنمية جدة
قرض ممنوح للشركة اﻹسﻼمية للتمو ل والتجارة
قرض ممنوح للبنك اﻹسﻼمي ال كة

اﻹجما الفر
مخصص القروض
اﻹجما )(4
البيان
اس ثمارات ص وك إسﻼمية
اﻹجما )(5
اﻹجما )(5)+(4)+(3)+(2)+(1
إجما اﻷرصﺪة لﺪى اﳌصارف

2019/12/31

الﻘيمة باليورو
2018/12/31

التغ

9,152,449
6,277,654
8,755,142
5,320,307
8,561,861
3,048,980
2,248,623
123,964
7,259,935
447,501
7,994,797
5,432,978
64,624,191
-4,086,527
60,537,664

9,762,246
6,277,654
3,729,178
5,320,307
8,561,861
3,048,980
4,497,246
485,583
7,259,935
982,555
4,344,797
5,274,736
59,545,078
-4,086,527
55,458,551

-609,797
0
5,025,964
0
0
0
-2,248,623
-361,619
0
-535,054
3,650,000
158,242
5,079,113
5,079,113

2019/12/31

الﻘيمة باليورو
2018/12/31

التغ

5,423,323

5,310,979

112,344

22,634,140
3,766,024

30,377,216
14,183,688

-7,743,076
-10,417,664

31,823,487
-5,498,805
26,324,682

49,871,883
-5,384,897
44,486,986

-18,048,396
-113,908
-18,162,304

2019/12/31
12,881,942
12,881,942

الﻘيمة باليورو
2018/12/31
14,863,779
14,863,779

التغ
-1,981,837
-1,981,837

178,569,743
233,227,975

211,225,146
239,532,456

-32,655,403
-6,304,481

 2-IVاﳌسا مون أو الشــر اء:
يتم قيد اﻹكتتاب رأسمال اﳌصرف بند رأس اﳌال و تم اﳌقابل يل القيمة اﳌكت بة رأس اﳌال و غ اﳌدفوعة
بند اﳌسا مون أو الشر اء .وقد بلغ رصيد حساب مسا مون أو شر اء )سداد متأخرات بمسا مة عض الدول
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مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
ايضاحات حول القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر 2019

رأسمال اﳌصرف( بتار خ  2019/12/31مبلغا قدره  91,694,689يورو مقابل مبلغ  96,829,187يورو بتار خ 2018/12/31
و عود ذا اﻻنخفاض إ قيام الدول اﻷعضاء سداد جزء من مسا ما ا اﳌكت بة رأس اﳌال .فيما ي كشف بمتأخرات
سداد الدول رأسمال اﳌصرف :
2019/12/31

الﻘيمة باليورو
2018/12/31

التغي

جم ور ة السودان

14,673,670

14,756,534

-82,864

جم ور ة ما

9,503,462

9,503,462

-

جم ور ة السنغال

5,625,000

5,625,000

-

جم ور ة بن ن

8,247,785

8,247,785

-

جم ور ة أفر قيا الوسطى

10,166,402

10,166,402

-

جم ور ة غامبيا

9,717,470

9,717,470

-

جم ور ة شاد

9,617,218

9,617,218

-

جم ور ة التوغو

6,545,165

6,545,165

-

جم ور ة النيجر

8,636,597
-

9,619,323

-982,726

2,103,308

-2,103,308

8,961,920

10,927,520

-1,965,600

91,694,689

96,829,187

-5,134,498

البيان

جم ور ة ساحل العاج
جم ور ة غي يا وناكري
اﻹجما

 3-IVاﻷصول اﻷخرى:
بلغت قيمة اﻷصول اﻷخرى 10,306,188يورو بتار خ  2018/12/31و  10,097,910يورو بتار خ  2019/12/31م
بذلك إنخفاضا بقيمة  208,208يورو .بيان تفاصيل اﻷصول اﻷخرى ع النحو التا :
البيان
مدينون مختلفون *
فوائد مستحقة ع الودا ع اﳌسلمة
و ونات وقود
مرتبات مدفوعة مقدما
مبالغ مدفوعة مقدما للعﻼج
ضمانات مدفوعة للفنادق  -مياه  -ك ر اء
فوائد مستحقة ع القروض اﳌمنوحة للمصارف التا عة
مخزون قطع غيار مكيفات
الع دة
إيجار مدفوع مقدم لﻺدارة اﳌركز ة
مبالغ مستحقة تخص إيجار الفيﻼ
أدوات ومعدات
أصول أخرى

اﻹجما
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الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

التغ

7,412,058
828,251
6,328
9,938
54,494
1,668,594
18,158
33,203
16,860
19,083
4,732
26,211

8,172,665
981,046
6,500
5,102
2,267
53,543
1,006,730
19,449
18,392
16,860
18,832
4,732
-

760,607
-152,795
-172
4,836
-2,267
951
661,864
-1,291
14,811
251
26,211

10,097,910

10,306,118

-208,208

لة

مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
ايضاحات حول القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر 2019

* وفيما ي تفاصيل للمدينون ا تلفون :
2019/12/31
47,656

الﻘيمة باليورو
2018/12/31
47,656
1,312,872

مبلغ يخص شركة القافلة للتأم ن تحت ال سو ة

-

78,640

-78,640

مبلغ يخص مصار ف مبا ي تحت اﻹ شاء للمصارف التا عة
مبلغ تحت ال سو ة )مديونية لبعض اﳌوظف ن(

2,226,728
111,719

2,740,413
26,497

-513,685
85,222

مبلغ يخص مصـرف ليبـيا اﳌركزي تحت ال سو ة
مبلغ يخص مصرف الوفاء
مبلغ يخص شركة الصادرات
مبلغ يخص شركة التمو ل اﻹسﻼمية
مبلغ يخص شركة ال اري لﻺ شاءات )تحت التصفية(
مبلغ يخص حصص اﳌصارف التا عة بمنظومة سو را
اﻹجما

140,530
112,179
75,482
595,318
3,511,569
7,412,058

130,921
3,531
8,190
73,918
1,327,204
2,422,823
8,172,665

-130,921
136,999
103,989
1,564
-731,886
1,088,746
-760,607

البيان
شركة الوساطة اﳌالية
مبلغ يخص مصـرف الواحة تحت ال سو ة

590,877

التغ
-721,995

 4-IVحسابات وسيطة ومتنوعة
ً
لت حسابات وسيطة ومتنوعة إنخفاضا بقيمة  778,698يورو حيﺚ انخفضت قيم ا من  1,070,440يورو بتار خ
 2018/12/31إ  291,742يورو بتار خ  .2019/12/31و يان تفاصيل ذا البند التا :
2019/12/31
14,854

الﻘيمة باليورو
2018/12/31
5,170

التغ
9,684

تأم ن السيارات
فرق التقييم

40

-

40

272,940

377,735

-104,795

إيرادات مستحقه

-

687,535

-687,535

مصار ف مستحقه
ً
مصروفات أخرى مدفوعة مقدما

1,607

-

1,607

2, 301

-

2,301

291,742

1,070,440

-778,698

البيان
ً
إيجار مساكن اﳌوظف ن مدفوعة مقدما

اﻹجما

 5-IVأس ﻢ الشر ات التا عة
بتار خ  ،2019/12/31بلغ صا القيمة ا اس ية لﻸصول اﳌالية  206,728,629يورو مقابل مبلغ  258,987,978يورو
ً
بتار خ  ،2018/12/31م لة انخفاضا بقيمة  52,259,349يورو متأ ي أساسا من مخصص مخاطر مسا ماتنا
باﳌصارف.
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وتت ون اﻻس ثمارات من مسا مات رأسمال اﳌصارف التا عة ومسا مات رأسمال شر ات أخرى يمارس اﳌركز الرئ
تأث ام ع سياس ا اﳌالية :
أ-

اﳌسا مات رأسمال اﳌصارف:

لت مسا مات اﻹدارة العامة رأسمال اﳌصارف خﻼل ذه الف ة زادة قدر ا  625,476يورو حيﺚ بلغت القيمة
اﻹجمالية للمسا مات  346,545,580يورو بتار خ  2019/12/31ب نما انت  2018/12/31برصيد قدره 345,920,104
يورو .
يب ن ا دول التا تفاصيل الز ادة اﳌسا مات:
اﳌسا مات رأسمال اﳌصارف
رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /السودان

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /شاد

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /السنغال

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /النيجر

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /ما

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /بوركينا فاسو

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /بن ن

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /التوغو

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة /مصرف الواحة

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /أفر قيا الوسطى

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /غامبيا

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /غي يا وناكري

رأسمال مصرف الساحل وال

راء لﻼس ثمار والتجارة  /ساحل العاج

رأسمال مصرف  / OmniBSICغانا
اﻹجما الفر
مخصص اطر مسا ماتنا باﳌصارف التا عة

اﻹجما )(1

2019/12/31

الﻘيمة باليورو
2018/12/31

27,469,653
11,634,974
35,825,062
11,059,414
11,060,176
18,617,074
23,504,607
20,489,152
69,999,292
15,244,901
11,260,980
11,648,042
28,507,965
50,224,288

26,844,177
11,634,974
35,825,062
11,059,414
11,060,176
18,617,074
23,504,607
20,489,152
69,999,292
15,244,901
11,260,980
11,648,042
28,507,965
50,224,288

-

346,545,580

345,920,104

625,476

-144,228,226

-91,343,401

-52,884,825

202,317,354

254,576,703

-52,259,349

التغ
625,476
-

ب  -مسا مات رأسمال الشر ات غ اﳌصرفية:
يب ن ا دول التا مسا مات اﻹدارة العامة رأسمال اﳌؤسسات اﻷخرى:
اﳌسا مات رأسمال اﳌؤسسات اﻷخرى
مسا ماتنا ش ــركة القافلة للت ــأم ن
إجمـا )(2
إجمـا )(2)+(1
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2019/12/31

الﻘيمة باليورو
2018/12/31

التغ

4,411,275
4,411,275
206,728,629

4,411,275
4,411,275
258,987,978

-52,259,349
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قامت اﻹدارة العامة بت و ن مخصصات لبعض اﳌصارف التا عة لي ون صا قيمة اﳌسا مات كما  2019/12/31اﻵ ي:
الﻘيمة باليورو
اﳌصرف التا ع

المساهمات

اﳌصرف التا ع غامبيا
اﳌصرف التا ع بن ن
اﳌصرف التا ع السنغال
اﳌصرف التا ع وسط افر قيا
الصرف التا ع غانا
الصرف التا ع السودان
الصرف التا ع التوجو
مصرف الواحة
اﻹجما

صا قيمة
اﳌسا مات
رأس اﳌال
5,387,645
19,080,113
7,062,908
11,733,925
8,993,134
56,906,509
109,164,234

ا صص

5,873,335 11,260,980
23,504,608 23,504,608
16,744,949 35,825,062
8,181,993 15,244,901
50,224,288 50,224,288
15,110,252 26,844,177
11,496,018 20,489,152
13,092,783 69,999,292
144,228,226 253,392,460

 6-IVاﻷصول الثابتة غ اﳌلموسة:
بلغ صا القيمة ا اس ية لﻸصول الثابتة غ اﳌلموسة بتار خ  2019/12/31مبلغا قدره  623,927يورو مقابل 198,004
يورو بتار خ  .2018/12/31و شمل ذلك اﻷصول الثابتة غ اﳌلموسة واﻷصول الثابتة غ اﳌلموسة تحت اﻹ شاء .بيان
التغ

القيمة اﻹجمالية لﻸصول الثابتة غ اﳌلموسة :

القيمة اﻹجمالية لﻸصول الثابتة غ اﳌلموسة

2019/12/31
280,830

الﻘيمة باليورو
2018/12/31
280,830

التغ
-

إجما اﻹس ﻼ ات
صا الﻘيمة ا اس ية لﻸصول الثابتة
اﻷصول الثابتة غ اﳌلموسة تحت اﻹ شاء
اﻹجما

-253,260
27,570
596,357
623,927

-244,825
36,005
161,999
198,004

-8,435
-8,435
434,358
425,923

البيان

اﻷصول الثابتة غ اﳌلموسة :
الﻘيمة باليورو
البيان

الت لفة كما
2019/01/01

إضافات خﻼل
السنة

إس بعادات خﻼل
السنة

إجما الت لفة
2019/12/31

اﳌنظومة اﳌصرفية
منظومة V-SAT

225,593
25,523

-

-

225,593
25,523

أورا ل ل سا س
اﻹجما

29,714
280,830

-

-

29,714
280,830
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 7-IVاﻷصول الثابتة اﳌلموسة:
بلغ صا القيمة ا اس ية لﻸصول الثابتة اﳌلموسة بتار خ  2019/12/31مبلغا قدره  24,382,919يورو
مقابل 24,477,425يورو بتار خ  .2018 /12/31و يان تفاصيل اﻷصول الثابتة اﳌلموسة التا :

البيان

الﻘيمة باليورو
الت لفة كما
2019/12/31

مجمع اﻹس ﻼك
2019/12/31

اﳌبلغ الصا
2019/12/31

اﳌبلغ الصا
2018/12/31

أثاث مكت

973,483

952,283

21,200

24,214

معدات مكت ية

156,121

134,098

22,023

25,448

وسائل النقل

185,261

150,872

34,389

43,649

أج زة ا اسب اﻵ

233,695

199,776

33,919

25,084

اﻷرا

1,006,721

-

1,006,721

1,006,721

تج ات وتركيبات فواصل

955,820

944,867

10,953

38,376

أج زة اﳌراقبة

376,638

280,864

95,774

110,992

أثاث م

-

-

-

7,427

معدات م لية

12,074

9,830

2,244

2,831

مكيفات

1,769,273

1,768,445

828

4,228

محطة تحلية

19,558

14,636

4,922

5,682

مولد

681,743

392,332

289,411

331,593

مصاعد
محول ﳌركز اﳌدفوعات

848,453

848,452

1

1

853,074

852,877

197

1,098

معدات وتج ات

1,218

923

295

3,508

6,550,255

1,522,877

1,630,852

اﻹجما )(1

8,073,132

*أصول مكتب ﺗو س :
الت لفة كما
2019/12/31
13,646

مجمع اﻹس ﻼك
2019/12/31
6,924

اﳌبلغ الصا
2019/12/31
6,722

اﳌبلغ الصا
2018/12/31
8,735

أج زة ا اسب اﻵ

13,088

9,147

3,941

6,558

تج ات وتركيبات وفواصل

3,154

184

2,970

3,019

29,888

16,255

13,633

18,312

البيان
أثاث مكت

اﻹجما )(2
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البيان
سـكن اﳌوظفـ ن
مبنـى اﻹدارة
برج السودان

اﻹجما )(3

الت لفة كما
2019/12/31

مجمع اﻹس ﻼك
2019/12/31

اﳌبلغ الصا
2019/12/31

اﳌبلغ الصا
2018/12/31

368,980
14,298,281
10,758,074
25,425,335

173,430
2,426,617
2,600,047

195,550
11,871,664
10,758,074
22,825,288

208,533
12,045,680
10,574,048
22,828,261

البيان
مبلغ يخص أصول ثابتة تحت اﻹ شاء
اﻹجما )(4
اﻹجما بالصا )(4)+(3)+(2)+(1
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الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

21,121
21,121
24,282,919

24,477,425

التغ
-94,506
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ا صـوم

.

 8-IVودا ع مصرفية:
ودا ع ﺗحت الطلب:
إرتفعت قيمة الديون اﳌصرفية من  384,038يورو بتار خ  2018/12/31إ  1,192,601يورو بتار خ  2019/12/31م
ً
إرتفاعا بقيمة  808,563يورو .و يان تفاصيل ا التا :
البيان
ودا ع تحت الطلب ﳌصارف ومراسل ن
ودا ع تحت الطلب للمصارف التا عة
اﻹجما

2019/12/31
50,000
1,142,601

الﻘيمة باليورو
2018/12/31
50,000
334,038

التغ
808,563

1,192,601

384,038

808,563

 9-IVودا ع العمﻼء
ودا ع أخرى ﺗحت الطلب :
البيان
حسابات جار ة مؤسسات ح ومية )باليورو(
حسابات جار ة مؤسسات ح ومية )بالدوﻻر(
حسابات جار ة موظف ن باليورو
اﻹجما )(1

2019/12/31
4,676,133
158

الﻘيمة باليورو
2018/12/31
4,676,133
47,513,174
4,290

التغ
-47,513,174
-4,132

4,676,291

52,193,597

-47,517,306

ودا ع أخرى ﻷجل :
2019/12/31
17,970,240
110,931,980

الﻘيمة باليورو
2018/12/31
17,966,607
80,721,826

التغ
3,633
30,210,154

اﻹجما )(2

128,902,220

98,688,433

30,213,787

اﻹجما )(2)+(1

133,578,511

150,882,030

البيان
ودا ع زمنيه مستلمه باليورو
ودا ع زمنيه مستلمه بالدوﻻر
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 10-IVا صوم اﻷخرى
ارتفعت قيمة ا صوم اﻷخرى من  3,159,224يورو بتار خ  2018/12/31إ  4,485,192يورو بتار خ 2019/12/31
ً
م لة ارتفاعا بقيمة  1,325,968يورو .و يان التفاصيل التا
البيان

الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

التغي

فوائد مستحقه ع الودا ع اﳌستلمة

1,131,453

690,299

441,154

مبالغ مستحقة لصندوق الضمان اﻻجتما

7,380

178,870

-171,490

مرتبات

63,260

53,735

9,525

مخصص اﻹجازات
صندوق التقاعد اﻻختياري

1,061,114

972,027

89,087

1,330,870

1,264,293

66,577

دائنون مختلفون

871,635

-

871,635

مبالغ مستحقة تخص اﳌصارف التا عة

19,480

-

19,480

4,485,192

3,159,224

1,325,968

اﻹجما

 11-IVا سابات الوسيطة وا تلفة:
ارتفعت قيمة ا سابات الوسيطة وا تلفة من  317,212يورو بتار خ  2018/12/31إ  1,749,086يورو بتار خ
ً
 2019/12/31م لة ارتفاعا بقيمة  1,431,874يورو .و يان تفاصيل ا سابات الوسيطة وا تلفة التا :
البيان
فوارق تقييم العملة
مخصص مصروفات مستحقه
مخصص أ عاب محامون ومس شارون
اﻹجما

الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

التغ

53,274
1,311,943

24,081
189,262

29,193
1,122,681

383,869

103,869

280,000

1,749,086

317,212

1,431,874

 12-IVمخصصات للمخاطر واﳌصروفات:
تتعلق مخصصات ا اطر واﳌصروفات بمخصص اية ا دمة ومخصصات للمخاطر اﳌصرفية العامة .ولقد بلغت قيمة
ذه ا صصات بتار خ  2019/12/31مبلغا قدره  5,100,138يورو مقابل  4,834,978يورو بتار خ 2018/12/31م لة
ً
بذلك إرتفاعا بقيمة  265,160يورو
البيان

الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

التغ

مخصص اية ا دمة

4,200,138

3,934,978

265,160

مخصصات للمخاطر اﳌصرفية العامة

900,000

900,000

-

5,100,138

4,834,978

265,160

اﻹجما
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 13-IVرأس اﳌ ــال:
بلغ رأس اﳌال اﳌكت ب فيه بتارخ  2019/12/31مبلغا قدره  529,968,000يورو .و لغ رأس اﳌال اﳌدفوع
 438,273,311يورو ،ب نما بلغ رأس اﳌال اﳌطلوب سداده من الدول وقدره  91,694,689يورو وذلك كما و مو
الرسم البيا ي التا :

وضع سداد رأس المال

رأس المال المدفوع
رأس المال غير المدفوع

 رأس اﳌال غ اﳌدفوع %17 :
 رأس اﳌال اﳌدفوع % 83:

يب ن ا دول التا وضع رأس اﳌال اﳌدفوع ورأس اﳌال غ اﳌدفوع حسب ل دولة عضو بتار خ :2019/12/31
الﺪول اﻷعضاء
لي ـب ـيــا
جم ور ة السودان
جم ور ة ما
جم ور ة السنغال
بوركينا فاسو
جم ور ة بن ن
جم ور ة أفر قيا الوسطى
جم ور ة غامبيا
جم ور ة شاد
جم ور ة التوجو
جم ور ة ساحل العاج
جم ور ة غي يا
ا م ور ة التو سية
جم ور ة النيجر

اﻹجما
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رأس اﳌال اﳌكت ب فيه

294,627,000
50,000,000
25,000,000
18,125,000
12,500,000
18,125,000
12,500,000
17,500,000
25,000,000
18,125,000
12,500,000
12,500,000
966,000
12,500,000
529,968,000

رأس اﳌال اﳌﺪفوع

294,627,000
35,326,330
15,496,538
12,500,000
12,500,000
9,877,215
2,333,598
7,782,530
15,382,782
11,579,835
12,500,000
3,538,080
966,000
3,863,403
438,273,311

رأس اﳌال غ اﳌﺪفوع

14,673,670
9,503,462
5,625,000
8,247,785
10,166,402
9,717,470
9,617,218
6,545,165
8,961,920
8,636,597
91,694,689
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البيان
الرصيﺪ كما و 2018/12/31

رأس اﳌال
اﳌﺪفوع
433,138,813

رأس اﳌال الغ
مﺪفوع
96,829,187

عﻼوة
اﻹصﺪار
2,690,251

اﻹحتياطيات

النتائج
اﳌرحلة

نتائج السنوات
الفارطة قبل
اﻹعتماد

-7,386,088 -4,519,404 3,748,699

ن يجة السنة
ا الية
-52,653,142

ﺗوز عات
أر اح

اﻹجما
471,848,316

رأس اﳌال اﳌكت ب
اﳌبلغ اﳌدفوع رأس اﳌال

5,134,498

-5,134,498

عﻼوة اﻹصدار عن سنة2018

0
138,515

138,515

اﻹحتياطيات
النتائج اﳌرحلة
توز عات أر اح للسنة اﳌالية اﳌن ية
2018/12/31
ن يجة السنة ا الية
الرصيﺪ كما و 2019/12/31
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438,273,311

91,694,689

2,828,766

-52,653,142

52,653,142
-51,031,526

-51,031,526

-60,039,230 -4,519,404 3,748,699

-51,031,526

420,955,305

مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
ايضاحات حول القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر 2019

خامسا  -حسابات الﺪخل:
اﻹﻳـ ـرادات:
 1-Vاﻷر اح الناﺗجة عن اﳌعامﻼت مع اﳌؤسسات اﳌالية وما عادل ا:
بلغت قيمة اﻷراح الناتجة عن اﳌعامﻼت مع اﳌؤسسات اﳌالية وما عادل ا  7,597,216يورو السنة اﳌالية اﳌقفلة
ً
بتار خ  2019/12/31مقابل مبلغ  7,415,322يورو بتار خ  2018/12/31م لة إرتفاعا بقيمة  181,894يورو .وفيما
ي بيان تفاصيل الفوائد واﻹيرادات اﳌماثلة:
البيان
فوائد دائنة ع
فوائد دائنة ع
فوائد دائنة ع
فوائد دائنة ع
فوائد دائنة ع
اﻹجما

2019/12/31
2,300,380
4,331,564
227,980
137,573
599,719
7,597,216

الودا ع
القروض
حساباتنا طرف اﳌراسل ن
اﻷرصدة اﳌدينة للمصارف التا عة
القروض اﳌشاركة

الﻘيمة باليورو
2018/12/31
2,069,940
4,398,277
47,993
151,416
747,696
7,415,322

التغ
230,440
-66,713
179,987
-13,843
-147,977
181,894

 2-Vاﻷر اح الناﺗجة عن معامﻼت اﻷوراق اﳌالية واﳌعامﻼت اﳌتنوعة:

ً
تت ون ذه اﻷراح من إيرادات عن مسا ماتنا اﳌصارف التا عة و لغت  31د سم  2019مبلغا قدره 2,650,434
اورو مقابل  6,038,176اورو  31د سم .2018
 3-Vصا إﻳرادات ﺗﻘييﻢ العملة:
صا إيرادات تقييم العملة مفصلة اﻵ ي :
الﻘيمة باليورو

البيان
إيرادات تقييم العملة
خسائر تقييم العملة
صا إﻳرادات ﺗﻘييﻢ العملة

2019/12/31

2018/12/31

التغ

248,060
209,223
38,837

528,233
140,750
387,477

-280,173
68,467
-348,640

 4-Vاﻷر اح اﳌتأﺗية من ا ﺪمات اﳌالية :
لت حسابات اﻷراح اﳌتأتية من ا دمات اﳌالية انخفاضا بقيمة  151يورو وذلك كما و مب ن ا دول التا :
2019/12/31

الﻘيمة باليورو
2018/12/31

التغ

عمولة دائنة ع ا واﻻت

-

101

-101

عمولة ع السو فت والتليكس

-

50
151

-50
-151

العموﻻت اﳌستلمة

اﻹجما
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 5-Vفو ائﺪ و ﻳرادات مماثله أخرى:
الفوائد واﻹرادات اﳌمثلة اﻷخرى مفصلة اﻵ ي :
2019/12/31

الﻘيمة باليورو
2018/12/31

التغ

)غرامة تأخ ع القروض اﳌمنوحة(

186,224

180,343

5,881

اﻹجما

186,224

180,343

5,881

البيان

 6-Vاﳌصار ف الناﺗجة عن اﳌعامﻼت اﳌالية وعن اﳌعامﻼت مع اﳌؤسسات اﳌالية وما عادل ا:
بلغت قيمة اﳌصار ف الناتجة عن اﳌعامﻼت اﳌالية وعن اﳌعامﻼت مع اﳌؤسسات اﳌالية وما عادل ا  2,728,057يورو
السنة اﳌالية اﳌن ية بتار خ  2019/12/31مقابل  1,889,787يورو السنة اﳌالية اﳌن ية بتارخ .2018/12/31
عت الفوائد واﳌصروفات اﳌماثلة مستحقة ع الديون اﳌصرفية والديون لصا العمﻼء .و يان تفاصيل ذلك التا :
البيان

الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

التغ

فوائد مدينة ع الودا ع اﳌستلمة

2,728,057

1,889,686

838,371

فوائد مدفوعة ع حسابات جار ه

-

101

-101

2,728,057

1,889,787

838,270

اﻹجما

 7-Vاﳌصار ف الناﺗجة عن معامﻼت اﻷوراق اﳌالية واﳌعامﻼت اﳌتنوعة :
ً
بتار خ  ،2019/12/31ل بند اﳌصار ف الناتجة عن معامﻼت اﻷوراق اﳌالية واﳌعامﻼت اﳌتنوعة ارتفاعا بقيمة
 43,171يورو حيﺚ ارتفعت قيمته من  17,386يورو

2018/12/31إ  60,557يورو

 .2019/12/31وتتعلق

العموﻻت اﳌدفوعة أساسا ع ا واﻻت الصادرة.
البيان

الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

التغ

عموﻻت مدينة للمراسل ن

60,557

17,386

43,171

اﻹجما

60,557

17,386

43,171

 8-Vمصروفات ال شغيل العمومية :
بلغت قيمة اﳌصروفات العمومية اية السنة اﳌالية  2019مبلغا قدره  4,492,401يورو مقابل مبلغ 2,336,190
ً
يورو اية السنة اﳌالية  2018م لة بذلك ارتفاعا بقيمة  2,156,211يورو .بيان تفاصيل اﳌصروفات العمومية
التا :
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اﳌصروفات العمومية واﻹدار ة اﻷخرى

الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

مصارف الوقود

13 547

10 060

3 487

مصار ف ك ر اء  -مياه

19 355

21 997

-2 642

مصارف قرطاسية

30 290

36 246

-5 956

مصار ف قرطاسية أج زة حاسب آ

5 954

117

5 837

مصار ف صيانة الطا عات وآﻻت التصو ر

969

333

636

مصار ف صيانة السيارات

11 682

16 363

-4 681

مصار ف صيانة مب اﳌصرف

13 212

7 007

6 205

مصار ف صيانة اﳌصاعد

48 251

22 596

25 655

مصارف نظافة مب اﳌصرف

190 418

84 250

106 168

مصارف صيانة أج زة اﳌكيف

26 908

28 962

-2 054

مصار ف صيانة اﳌنظومة اﳌصرفية

11 138

25 248

-14 110

مصار ف صيانة كمبيوتر

9 819

359

9 460

مصار ف صيانة أخرى

30 785

18 254

12 531

مصارف حراسة اﳌقر ونقل العملة وعمالة عارضة

78 515

72 972

5 543

أ عاب محامون ومس شارون

35 210

11 075

24 135

مصارف اﳌراجعة واﻻس شارات القانونية

382 470

73 479

308 991

مصارف إقامة بالفنادق

20 546

-

20 546

مصارف إعﻼن ودعاية

2 694

282

2 412

مصار ف ضيافة و ستقبال

26 607

14 443

12 164

مصار ف تذاكر سفر

304 477

100 698

203 779

مصارف عﻼوة سفر

341 179

105 056

236 123

مصار ف تأش ة

3 366

965

2 401

مصارف السو فت

98 878

45 976

52 902

3 481

2 061

1 420

مصار ف بر د

185

470

-285

مصارف اتف نقال

17 407

25 097

-7 690

مصارف أخرى لل يد واﻹتصاﻻت

40 362

74 729

-34 367

مصار ف تدر ب

114 435

300 144

-185 709

مصارف عﻼوة سفر ﻷعضاء مجلس اﻹدارة

268 828

175 288

93 540

مصارف عﻼوة حضور ﻷعضاء مجلس اﻹدارة

356 912

201 688

155 224

مصار ف إتصاﻻت ) اتف أر
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(

التغ
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اﳌصروفات العمومية واﻹدار ة اﻷخرى

الﻘيمة باليورو
التغ

2019/12/31

2018/12/31

مصار ف بدل إقامة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة

334 601

304 465

30 136

مصارف عﻼوة حضور ا معية العمومية

94 148

-

94 148

مصارف أخرى خاصة با معية العمومية ومجلس اﻹدارة

343 730

141 643

202 087

مصارف دايا وت عات

7 735

-

7 735

مصارف إيجار مساكن

31 822

36 552

-4 730

مصار ف ترجمة

239

-

239

مصارف تخر د لبعض اﻷصول

7 101

-

7 101

مصار ف دراسة وأبحاث

360 411

-

360 411

خسائر سنوات مالية سابقة

432 923

317 039

115 884

مصروفات أخرى

371 811

60 276

311 535

اﻹجما

4 492 401

2 336 190

2 156 211

 9-Vاﻳرادات شغيل عامة :
بتار خ  ،2019/12/31بلغت قيمة ايرادات شغيل عامة 3,366,720يورو مقابل  3,394,935يورو  31د سم .2018
إﻳرادات ال ش ــغيل الع ــامة

الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

التغ

إيرادات عن الدعم الف للمصارف التا عة

2,000,000

2,050,000

-50,000

إيرادات عن إيجار مبا ي

1,280,683

1,289,239

-8,556

أراح رأس اﳌال ع اﻷصول اﳌلموسة

6,754

32,337

-25,583

عو ض مستلم من شركة القافلة

10,866

-

10,866

إيرادات سنوات سابقة

68,417

23,359

45,058

اﻹجما

3,366,720

3,394,935

-28,215

 10-Vمصروفات اﳌوظف ن:
بيان مصروفات اﳌوظف ن التا :
اﳌصروفات العمومية )مصروفات اﳌوظف ن(
مصارف الرواتب واﻷجور )اﳌوظف ن ا لي ن(
مصارف الرواتب واﻷجور )اﳌوظف ن اﳌعار ن(
مصارف عﻼوة سكن
مصارف اية ا دمة واﻹجازات
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الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

التغ

2,372,023
644,279
58,484
739,575

2,242,947
596,884
49,478
535,121

129,076
47,395
9,006
204,454

مصرف الساحل والصحراء لﻼستثمار والتجارة  -اﻹدارة العامة
ايضاحات حول القوائم المالية المختومة في  31ديسمبر 2019

مصارف حصة اﳌصرف الضمان اﻻجتما
مصارف العﻼج
مصار ف دراسة أبناء اﳌعار ن
مصارف إعانات اجتماعية
حصة اﳌصرف صندوق التقاعد اﻻختياري
مصارف عﻼوة العيد
عﻼوات أخرى
مصروفات مواصﻼت )خاصه باﳌوظف ن(
اﻹجما

253,302
384,963
40,892
7,016
75,141
145,737
4,265
2,829
4,728,506

322,842
347,480
8,052
7,591
85,838
127,524
4,323,757

-69,540
37,483
32,840
-575
-10,697
18,213
4,265
2,829
404,749

 11-Vمخصصات إس ﻼك اﻷصول الثابتة :
إنخفضت قيمة مخصصات إس ﻼك اﻷصول الثابتة من  719,745يورو بتار خ  2018/12/31إ  336,043يورو بتار خ
 .2019/12/31و يان ذلك التا :
مخصصات إس ﻼك اﻷصول الثابتة
مخصص اس ﻼك اﻷصول الثابتة اﳌلموسة
مخصص اس ﻼك اﻷصول الثابتة غ اﳌلموسة
مخصص تخر د أصول
مخصصات إ ﻼك مس دة من اﻷصول الثابتة
اﻹجما

الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

التغ

344,248
7,947
-16,152
336,043

413,917
9,170
296,658
719,745

-69,669
-1,223
-296,658
-16,152
-383,702

 12-Vﺗ لفة ا اطر:
يحتوي ذا البند ع مخصص الديون اﳌش وك تحصيل ا وكذلك مخصص ﻹنخفاض قيمة مسا مة اﻹدارة العامة
اﳌصارف والشر ات .و يان ذلك التا :
خسائر سو ات إعادة ﺗﻘييﻢ الﻘروض واﻻس ثمارات
مخصص ع اﻹس ثمارات
مخصص قرض ممنوح م ت السودان
مصارف عن خسائر اﳌسا مات )شركة القافلة للتأم ن(
مصار ف عن خسائر مسا متنا شركة ال اري السودان
اﻹجما
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الﻘيمة باليورو
2019/12/31

2018/12/31

التغ

52,884,828
52,884,828

50,377,816
4,160,445
5,588,069
718,280
60,844,610

2,507,012
-4,160,445
-5,588,069
-718,280
-7,959,782

