
 

 

 

 تقـــــــرير املؤسســـــــة الليبيـــــــــــــــة 
 م2019 لسنة لإلستثمار السنـــوي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2019تقرير املؤسسة الليبية لالستامثر الس نوي  
 

 

 

 قائمة املحتويات

 5-4 ذيــــــــــــر التنفيدياملو كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 7  النشأة وبيانات التأسيس

 9 الهيكل التنظيمي للمؤسسة

 12-11 الحوكمة

 16-14 مبادئ سنتياغو

 45-18 إستثمارات املؤسسة الليبية لإلستثمار

 48-47 املؤسسة للتحول  إستراتيجية

 51-50 املؤسسة لحماية األصول  يجيةإسترات

file:///C:/Users/LIA-IT/Desktop/LIA@/التقرير%20السنوي%202019/ملخص%20تقرير%20النشاط%202017%20%20بتاريخ%20%2009-06-2018.docx%23_Toc516307784


 

 

          كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 دير التنفيذيوامل
 

 

 

 



 

 

ستامثر الس نوي تقرير املؤ  4  ©م2019سسة الليبية لالإ
 

 

دارة املؤسمممملممممة اللي ية إسممممني وةيعبة جل مجلس إسمممممي     بإبداية 

يديكم التقرير اللممن ي للمؤسمملممة اللي ية أضممب ب ن أأن  لإلسمممامعر

 مهم يعتبرلععم هذا ا إن والجدير بعلذكرم، 2019للنة  لإلسمامعر

 ت  لي مل املؤسممملمممة ةي  الل كمة و ال مممفع ية
ي
واإلمتاعمل   ومفصمممليع

 إسممممممممممممم راليجيةلنفيذ حيث إجتمد مجلس اإلدارة ملبعدئ سمممممممممممممنميع   ،

تداء إبكثر مل سمممممممنة وسمممممممتكهر ةتعئجهع   ممممممم       شمممممممعملة لمتد  أ

 .2020 سنة  مل النصف الاعنيمل 

جعدة م ،إ2019ة هم أول يعله ت  سممممممممممممممنوضممممممممممممممب مجلس اإلدارة ك حد أ

دارية واملعلية للمؤسمملممة، لتت ا   مب أ ممم  ممعرسممع  لممنعدي  الثروة اللمميعدية، بمع يممممل والهي لة اإل املؤسمميمم ي  البنعء 

تعكيم القيمة اللممم  ية وتع ي  مععي ر ال مممفع ية والل كمة وامللمممعءلة و لي ير أسمممعلي  أدارة ألممم مل املؤسممملمممة املنم مممرة 

 ح مل الععلم.

   إ ىبمعإلضمممممممممممممممع مة و 
ي
 و ليمع

ي
للجنمة العق بمع  التمع عمة لامم املتيمدة قو ري  هبراءهمعو والمدومل اأهر   ذلم   لممممممممممممممي  ن وا مممممممممممممملمع

الدولية لصممممنعدي  الثروة أ ممممم  املمعرسممممع   إلبععمل زمة ب لإلسمممممامعرن و  رهم ب ن املؤسمممملممممة اللي ية وامللمممممامريل الدولي 

 لتتمكل ،عمليع الر ب   دة ن يوأ    كب ر الكفعءة املهنية   ن يي ر تهدف مجلس اإلدارة ت  هذه اللنة أإس، الليعدية

 ب كبر  در مل الفععلية والكفعءة.املؤسلة مل إدارة أل لهع 

لتنفيذ  وذل إحد  ال ممممركع  اإلسممممم ممممعرية الدولية املت صممممصممممة م ممممروع التي مل بعل ممممراكة مب  إطالقبدأ  املؤسمممملممممة ب و

 مصعف الصنعدي  الليعدية الدولية .و علهع ت   بهعرلقعء اإل  إ ىبرةعمج طم ح يهدف 

 
ي
 لفعي  جمممم ية  مل اللمممفعرة البرييعةية بدجمملبعدئ سمممعةميع   لهع متاعإلتيلممم ن  كمع أطلقت املؤسممملمممة  م مممروجع

ي
،وأيممممع

بعمل  ب الرسمممني للمؤسممملممة  هعليديث البيعةع  ج ى امل  ب وربياملؤسممملمممة ت  املنتد  الدو   لصمممنعدي  الثروة اللممميعدية ولم 

 ملبعدئ. لهذه االتقييم الذاتي إلمتاعمل املؤسلة ت   املنتد  وم عركة

ل مجلس أمنعء املؤسمملممة مجلس اإلدارة إو يمع ي ص م ممروع   فعمل الللممعبع  الاتعمية جل اللممن ا  املنتهية ،  قد   ج

  فعمل امل زاةيع .إعي ن هعر ي ن للتد ي  امللعسبي و بتقديم مق رحع  ب ص ص التعع د مب مرا 

،و  منع بعلتعع د مب شمممممركة لهع  فعمل امل زاةيع  للمؤسممممملمممممة وال مممممركع  التع عةإةجعز و ى وضمممممعنع هية شمممممعملة إل أوكمرحلة  

لتهيئتهع للعرل ج ى مرا ع ن وذل  الق ائم املعلية  إجداد لتقديم الدجم ت  سممممممممممممممم ممممممممممممممعرا  امللعسمممممممممممممم ية  دولية ت  مجعمل اإل 

  سمممممممممممممميتم لجه ز الق ائم املمعليمةو  ،دولي ن
ي
ت  لمعري  املؤسمممممممممممممملمممممممممممممممة اللي ية  ىةجمعز للمرة اأو سممممممممممممممي  ن همذا اإل و ، املجمعمة أيممممممممممممممممع

 .لإلسمامعر
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  ت  هذا الععم  لإلسمممممامعرمجلس إدارة املؤسمممملممممة اللي ية  أطل سمممممامعرا  طعر لي ير التقعرير ولقييم أداء اإل إوت  
ي
م ممممروجع

  إ ىيهدف  أهر
ي
 . الععدلةلقيمتهع  لقييم أل مل املؤسلة وامللع ظ والصنعدي  وال ركع  التع عة و قع

حيث لتعرل هذه األمم مل مل و ت رهر ،هعاءا   عة ةية لت   ر حمعية ألمم ل ر إت    لإلسمممامعروبدأ  املؤسمملممة اللي ية 

مللعوال  أوامر حج  ولنفيذ  مممممممممعلي مل  ب  أطراف حصمممممممملت ج ى أح عم وأوامر ضممممممممد دولة لي يع أو  هع  الدولة اللي ية 

 .الدومل.  كمع ه  اللعمل ت   عض –اأهر  

لدرك املؤسمممممممممملممممممممممة أن سمممممممممممعتهع  د ل ير  مل هالمل م ممممممممممعركة أامممممممممماعص   ر ذوي لممممممممممفة ت  الدجعو  القمممممممممممعئية الاعلممممممممممة 

وب    حايث  ت  هذا الععم دارة اإل مجلس  سعىبعملؤسلة، وهؤالء اأااعص يدج ن التصرف ةيعبة جل املؤسلة حيث 

 .م امللعكم اإلةجل زيةإنهعء هذا ال ضب مل هالمل إ راءا   عة ةية  عرية أمع إ ى

 إةيل ةل زم   
ي
سممممممممممممممت زاف هذه إ إال أةه يتم ر ب التجميمد جل ألمممممممممممممم لنمع، بل  عيمة والبنكمعم جق بع  اأمم املتيمدة  ل زامع لعمع

 .وه  ليت التجميد األ مل  ل   جدم  درلنع ج ى إدارتهع       ععمل

  ء مل  سممممممممامعر إلتمكيننع مل إجعدة  ،لعق بع ج ى ةكعم ا الج ئيةعض التعديال  بت  ال  ت املنعسممممممم ، سممممممم ف ةيل  ب

 و ى.أمل د ب الف ائد اللعلبة كمرحلة  تجني  املؤسلةلوه  ليت التجميد   واملعيلة ت  البن ك الغ ر امللمامرة اأم امل

 
ي
  إدارة ألممممممممم مل املؤسممممممممملمممممممممة و حمعيتهع ن إةقر بحجم املهمة امللقعة ج ى جعلقنع ونعتبر وأه را

ي
 كب را
ي
ويتيل  لنفيذ يما  ليديع

ستععةة بملم عري ن دولي ن لتقديم النصعئح املهنية املاتصة مل مصعدر ملتقلة وميعيدة،ول   ر عإل ب جديدة  لالحع إ

آمنة وملتقرة ومالئمة.  جم بيئة 

 

 

 

 



 

 

                                                               

                  النشأة وبيانات التأسيس 
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 يعةع  الت سيس:مب الن  ة و

 ر م قابم     رار اللجنة ال عبية  لإلسمامعرل سلت املؤسلة اللي ية              
ي
، و د م2006و للنة 205لععمة سعبقع

   مصعدر الده  ال طني لن يبتيقي  الع ائد مل أ   ل اصصة لهع امل اأم املسمامعر ولنمية إأن ئت املؤسلة بهدف 

ا  لإلسمامعر سمامعري وج ى رأسهع ال ركة اللي ية العديد مل ال ركع  ذا  اليع ب اإل بم    هذا القرار إليهع و د آلت 

 .ط يلة املد اإلسمامعرية ، وامللفكة لإلسمامعرالاعر ية وميفكة لي يع أ ريقيع 

جيد لنكيم و 
ُ
 اأم املاملؤسلة ت  إسمامعر الذي حدد أ رال  ،م2010و للنة 13ر م ق  عة ن  املؤسلة بم   أ

  الليبي ، واللد مل إير لقلبع  الده  و اإليردا  اأهر  اإل تصعد املاصصة له ت  الاعرج ج ى ةي  يلعهم ت  لنمية م ارد 

  امل ت  الداه  .ويج ز لهع إسمامعر   ء مل هذه اأمللدولة ، 

 مل لعري  ب
ي
جن  ستالمهعإوذل  جند  ،م23/03/2007عشر  املؤسلة ن عطهع الفع   اجتبعرا

ُ
 أومل د عة مل االحتيعطي امل

          مليعر دوالر م ارد ةقدية لمالت 50.7مليعر دوالر، منهع  65.5 و دره مبلغ 31/12/2010كمع أن م اردهع املعلية بلغت ت  

 م2008مليعر دوالرو،  33.564ق م2007 ؛مل  ب  مصرف لي يع املرك ي هالمل اللن ا  ت  رليد املجن  امللعمل للمؤسلة

مليعر دوالر، يما  رليد القيمة الد  رية 14.6مليعر دوالرو، بعإلضع ة ملبلغ و دره  1.2ق م2009مليعر دوالرو،  15.9ق

 م.2010للنة و13قلل ركع  التي آلت للمؤسلة بم    القعة ن ر م 

 اأملمجلس  ي بم  مم   رار هممعضممممممممممممممعممة للعق بممع   لإلسمممممممممممممممامممعرمل اململ كممة مبممعشممممممممممممممرة للمؤسمممممممممممممملمممممممممممممممة اللي يممة ال ل امل األمممممممممممممم  

 .م2011و للنة 1973و،ق1970ق
 

 )دوالر أمريكي( جزئي )دوالر أمريكي( كلي البيان

  50,682,554,000 املجن 

  14,729,538,458 اللصة العينية

 7,766,863,719  ط يلة املد  اإلسمامعرية امللفكة 

 5,097,189,069  لإلسمامعر  ريقيعإميفكة لي يع 

 984,100,172  سمامعرا  النفييةشركة اإل 

 881,385,498  ا  الاعر يةلإلسمامعر ال ركة اللي ية 

 65,412,092,458 املجموع الكلي



 

 

                                                                        

 يــــتنظيمل الــــالهيك
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 الحــــــــوكمــــــــــة
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 الل كممممممممممة

 

والذي ييدد  رل املؤسلة، وملؤوليع   م،2010و للنة 13للقعة ن ر م ق لإلسمامعرل مب املؤسلة اللي ية              

      وا ح لإلسمامعر غي   للمؤسلة اللي ية ستقالمل المكمع ييدد القعة ن اإل ، جلس اإلدارة وآلية لم يله وهي لهم

و ععلة لتيقي  جمليع  سليمة  إلبععبمع يممل لمت ليع ة إطعر الل كمة ت  املؤسلة ، ويمب مععي ر للملعءلة الععمة

عء ومجلس اأمنولصنيف اأدوار وامللؤوليع  الاعلة ب   مل مجلس هع و د لم لفصي  أهدا  ،أهدا نع التنكيمية

 و.13ت  القعة ن ر م ق    ري  اإلدارة التنفيذيةاإلدارة و 

  ةل  مال جل جتبعرية وذمة معلية ملتقلةإسمامعرية ذا  ااصية إمؤسلة  لإلسمامعر ه إن املؤسلة اللي ية 
ي
و قع

يذ ولنف لإلسمامعرللقعة ن، وملجلس اإلدارة و ري  اإلدارة التنفيذية كعم  امللؤولية ت  ليقي  أهداف املؤسلة اللي ية 

 عمليع  الي مية.الوإدارة  ع هإس راليجيت

 ضمعنعء، مهمة تعي ن مجلس اإلدارة واإلشراف ج ى أدائه، اأمنت  مجلس  ةت  ى اإلدارة العليع ت  املؤسلة، املتماللو 

 جل ل   ر اإلرشعد والت  يه الععم له.هدافاأ ج ى امللعر الصليح لتيقي   لإلسمامعرس ر املؤسلة اللي ية 
ي
 ،  مال

 

 

وبعم ية  ال زراء، رئيس املجلس يرأسحيث   مجلس ال زراء،  ب  مل سمامعرلإل  اللي ية املؤسلة أمنعء مجلس تعي ن يتم

 ن.لليبي املرك ي وجدد مل امللتقل وميع ظ املصرف ا اإل تصعد وزراء الت ييط واملعلية و 
 

 
 

 

أجمممممعء بمع  يهم الرئيس و ةعئبه مل ذوي الكفعءاة العلمية والابرة العملية ت  م تلف مجعال   7ويت  ن مجلس اإلدارة مل 

 .سلةمهمة تعي ن مجلس إدارة املؤ  لإلسمامعرمنعء املؤسلة اللي ية ويت  ى مجلس أ، اأم املإدارة و إسمامعر 

لتيقي  أهدا هع ، وكذل  متع عة  برامجهع، ولنفيذ املؤسلة  ويعتبر مجلس اإلدارة ه  الجهة املاتصة بعإلشراف ج ى إدارة

 هع بعل ا بع  واملهعم امللندة إليهع .  التع عة للمؤسلة لممعن حلل  يعمالجهع

 جل إشرا ه ج ى ال ركع  التع عة ، يدير مجلس اإلدارة 
ي
ل   منهع لف يض متف  جليه، وه  لدجم مجلس  لجعنيالث و مال

 .الل كمةسمامعر، ولجنة املرا عة، ولجنة لجنة اإل اإلدارة ت  إدارة العمليع  اللي ية، واملتمالة ت  

 لقراري مجلس لم ت كي  مجلس اإلدارة 
ي
 .م2019و للنة 2م ،ق2017و للنة 1عء قاأمنو قع
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 عة   إ ىس راليجيع  والايط والبرامج التي أجدهع وأ رهع مجلس اإلدارة، رة التنفيذية ملؤولية لنفيذ اإل دااإل لت  ى 

 .لإلسمامعراإلدارة الي مية لعمليع  املؤسلة اللي ية 

 ستمرارةع ت إلممعن  الصنعدي و اإلسمامعرية  لع ظاملية التقييم املنتكم أداء بملؤولاإلدارة التنفيذية  ميلبلكمع 

 .وإدارتهع بفعجلية م ل ليفنع بهعحمعية األ مل التي ل

علي محمود حسن محمد .د/ السيد

رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي

يوسف أحمد املبروك.م/ السيد 

دارة واملدير التنفيذينائب رئيس مجلس اإل 

الهادي نجم الدين الهادي كعبار/السيد

عضو مجلس اإلدارة 

مصطفى محمد املانع/السيد

عضو مجلس اإلدارة

أحمد عبدهللا عمار.م/ لسيدا

عضو مجلس اإلدارة 



 

 

 بـــــادئ سانتياغـــــــوم
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 ةميع ممممممممم عمبممممعدئ س
 

  ستالم مجلس إدارة املؤسلة اللع   ملهعمه سعى ت  ليل ن ملت   اأداء بمع يتف  مب مبعدئ سعةميع إمنذ                 

، ولم ت  هذا الصدد ج -يع عدية ت  لي وق الثروة الليلند -وذل  مل أ   الر ب مل ملت   املؤسلة 
ي
 راء جدة لقعءا  إعمليع

وه   حجر ال اوية بعر مبعدئ سعةميع  جتإيل زم بعلعم  ب و الذي(IFSWFمب املنتد  الدو   لصنعدي  الثروة الليعدية 

 مل هالمل الل ار والبيث والت
ي
قييم الذاتي، حيث أن منكمة ط جية لصنعدي  الثروة الليعدية الععملية مل زمة بعلعم  معع

 ميب أجمعء املنتد  ي ا ق ن ط اجية ج ى هذه املبعدئ ويلع ن لتيبيقهع ت  ممعرسع  الل كمة واالسمامعر الاعلة 

بهم، ويشجب هذا املنتد  أجمعئه ج ى إ راء لقييمع  ذالية ك  جعم ن ول   ر دراسع  حعلة منتكمة ح مل ممعرسعتهم ولم 

ج ى مؤشر ال فع ية والل كمة  لإلسمامعرلتي تهدف للر ب مل لقييم املؤسلة اللي ية بيث سب  التععون امل  ركة ا

ال ضب اللع   ووضب هية ن عء  ري  جم  ي تص بمشايص إحث ت  أو ه التععون امللتقبلية و الرشيدة، كمع لم التبع

م  ج ى تع ي  إل زام املؤسلة شراف ج ى لنفيذهع، و د لم ت  اللعب  ل ليف االسم عري أوليفر وايمل بعلعللعم  واإل 

 ةجعز مع ي  :إحيث لم  بمبعدئ سعةميع   لإلسمامعراللي ية 

 

  ل زام ب  م  املمعرسع  واإلرشعدا  املنص ص جليهع ت  مبعدئ سعةميع  .اإل إ ىتهدف املؤسلة 

  والذي دراسع   دو ، إجداد لجعوز حقبة اللن ا  اللعبقة التي لممنت االسمامعر بدوا ب سيعسية ودون 

 تغي ر املؤسلة مل أ   االمتاعمل ملبعدئ سعةميع  . إ ىييتعج 

  يتضح ذل  مل هالمل لصنيف املؤسلة املن فض مقعرةة ب  رانهع ت  املععي ر الععملية ما  ل حةSWF  ومؤشر

 .Linaburg-Maduellال فع ية ت  

  ال  ت، وذل  مل هالمل:أطلقت املؤسلة برةعمج التي مل الذي سيععلج التغي را  امليل بة مب مرور 
 

 .إجعدة هي لة وتع ي  املؤسلة 

  و13قمرا عة اإلطعر القعة ني القعة ن 

 .إجعدة لقييم أل مل املؤسلة 

 ومل املؤسلة.عي ال  ةی جةه للحرطشو سعةلیع بعدئ ململ المليعر ایعلب 

  ع مب مبعدئ أن  إ ىتهدف املؤسلة مب التقدم ت  هذا التغي ر هالمل الك ف جل  مل Santiagoلصبح أكثر لمعشيي

 م يد مل املعل مع .

االمتاعمل      منعس  ب ن ج ية و لعهع ولكل سيتم التععم  مب  إ ىكمع أةه لجدر اإلشعرة ب ةه ال يمكل ال ل مل 

 الفج ا       منتكم وإ ال هع مب مرور ال  ت.
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م الصنعدي  الليعدية وبمع يممل املؤسلة بهذا امللف ذو اأهمية الكب رة بعلنلبة ل ضب املؤسلة أمع إهتمعموت  لدد 

  سنميع   ملبعدئاملؤسلة  متاعملإاملنع لة  يمع يتعل  بعلل كمة وال فع ية واإل صعح  قد لم تلمية م روع ليل ن 

 يالية  ةجعز إبعلعم  ج ى  2019و د لم للايص هذه اأهداف  ص رة املد  ت  أن لق م املؤسلة هالمل الربب اأه ر مل سنة 

 ممع ي  : 

 عء.اأمنمل دة مق رح بإرشعدا  االسمامعر يقدم مل مجلس اإلدارة للعرل ج ى مجلس  داد إج 

 لإلسمامعرةم ذج جقد مدير هعرج   إجتمعد. 

 التقرير اللن ي قالق ائم املعليةو ون ره ج ى اإلة رةت.  إلدار 

 مدوةة   اجد اللل ك مل  ب  مجلس اإلدارة.  إجتمعد 

 ي    اجد اللل ك. لقديم لدري  للم ظف ن ج ى ليب 

 دلي  املبعدئ الت  يهية للل كمة مل  ب  مجلس اإلدارة ون رهع ج ى اإلة رةت.  إجتمعد 

  .ن ر الهي لية املعتمدة مل مجلس اإلدارة ج ى اإلة رةت 

  دلي  م  ريع  ميدث ووضعه م ضب لنفيذ. إجداد 
 

ع ملبعدئ سعةميع  ، وذل  لتمك ن  عرلإلسمامامل روع ليل ن وضعية ح كمة املؤسلة اللي ية  سيلتهدفحيث  و قي

املؤسلة مل ليبي  أ م  املمعرسع  ت  الل كمة املؤسلعلية وال فع ية واملععي ر اأهال ية ور ب لقييمهع ج ى مؤشر 

 ملع ةصت جليه هيتهع 
ي
لكل  يقة املجتمب الدو    اإلس راليجيةال فع ية وضمعن ليقي  االل زام بمبعدئ سعةميع  ، وو قع

 تإهع والتمكل مل إظهعر امتاعلهع ملبعدئ سعةميع  ، إذ يعتبر  ي
ي
 مهمع

ي
  ل زام الصنعدي  الليعدية بمبعدئ سعةميع   أمرا

 اأس اق املعلية والل  مع  والجمه ر ج ى امللت   الدو  .

 

الذي  North Africa Technical Assistance Facility The  (TAF)وبرجعية برةعمج مر   امللعجدة الفنية ل معمل ا ريقيع 

و وليت مكلة وزارة التنمية الدولية البرييعةية FCOيعم  ليت إشراف وزارة الاعر ية البرييعةية وشؤون ال  من لث ق

كملم عر   Coffeyو،  عمت اللفعرة البرييعةية بت ليف ولم ي  شركةDITو ووزارة التجعرة الدولية البرييعةية قDFIDق

و، و عمت إدارة املؤسلة بملمية امل روع Takween Consultingبتعع د مل البعطل مب شركة  هعرج  قتعم  بهذا امل روع

بييث ي  ن ليت االشراف املبعشر للليد/ رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي، ولمالت مهمة امل روع ت  ل   ر  نعة 

 ل ال  ب ن م ظفي املؤسلة ذوي العال ة وامللم عريل.

هذا امل روع وج ى مد  أربعة أشهر بعلعم  و   هية لنفيذية وبرةعمج زمني  إطالقملؤسلة منذ حيث  عم  ري  جم  ا

ميدد لم هالله العم  ج ى لي ير اأدلة والل ائح امللتهد ة بمجعمل جم  هذا امل روع، ولم جقد ا تمعجع  مكافة ضمت 

 لتعلية:اإلدارا  املاتصة وامللم عر الاعرج  ةتج ج ى إيرهع بل رة املار ع  ا
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 .مدوةة   اجد اللل ك 

 .دلي  املبعدئ الت  يهية للل كمة ومدوةة الل كمة 

 . دلي  العق د وامل  ريع 

  عء.اأمنمل دة مق رح بإرشعدا  االسمامعر يقدم مل مجلس اإلدارة للعرل ج ى مجلس 

 .هي لية التقرير اللن ي 

  .ن ر الهي لية املعتمدة مل مجلس اإلدارة ج ى اإلة رةت 
 

جرضهع ج ى لم بعد ذل  و  ،م2020 تمعجه اأومل للنة إت   جتمعدجرل هذه املار ع  ج ى مجلس اإلدارة لإل لم حيث 

 بداء أي مالحكع   ب  البدء ت  ليبيقهع داه  املؤسلة.إوليفر وايمعن ملرا عتهع و أسم عري شركة اإل 

املنتد  الدو   للصنعدي  الليعدية  إ ىإحعلته متاعمل املؤسلة ملبعدئ سعةميع   و ةم ذج التقييم الذاتي إل  تعبئةكمع لم 

 .م2020ينعير 27بن ره ج ى اإلة رةت ت    عمالذي 

 

لمم اللفعرة البرييعةية والابراء الدولي ن وممال  املجتمب الدو   و ري   ينعير 13ت  لم جقد ورشة جم  ومل  عة  أهر 

 حيث متاعلهع ملبعدئ سعةميع  إحرزله املؤسلة  يمع يتعل  بلذي أاملؤسلة، ليتم  يهع جرل ةتعئج هذا امل روع والتقدم ا

 ، ولم رلد ذل  بتيبي م2020و لععم  24مل  12 قبممتاعمل املؤسلة ملبعدئ سعةميع   إالابراء الدولي ن بإجالن لقييم   يعم

املار ع  اللعبقة مل امل روع والتي لممنت وضب  التي لليهعلم اإلجالن جل املرحلة   اجد مؤشر  يعس لرومعن، كذل  

م ضب لنفيذ، ون ر مع يتيل  ذل  ج ى امل  ب الرسني للمؤسلة ج ى ال بكة الدولية بهدف ر ب در ة شفع ية املؤسلة، 

 إجداد ةم ذج جقد مدير هعرج ، ولقديم لدري  للم ظف ن ج ى ليبي    اجد اللل ك، و  إجداد ستكمعمل أجمعمل إ إ ىإضع ة 

 .اإلسمامعرية ر الئية إطعر جم  إدارة املاعط

 

 

 

  

 



 

 

 إستثمـــــارات املــــؤسسة
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 لمؤسلةرية لسمامعلفكة اإل املا
 

Currency 
همية النسبية األ 

AUM 

 Amountاملبلغ / 
 العملة

 مDEC  2019ديسمبر 

USD 86.33% 22,446,158 أمري ي دوالر 

HKD 6.15% 1,824,485 ك نغ دوالر ه نغ 

EUR 2.91% 704,820 ي رو 

GBP 1.02% 260,377 إس رليني  نيه 

TRY 0.04% 10,042 لركية ل رة 

NOK 0.04% 9,445 ك رةع ال رويجية 

CHF 0.01% 2,961  رة  س يلري  

LYD 0.01% 1,808 دينعر ليبي 

CAD 0.00% 1,188 دوالر كندي 

TND 0.00% -  دينعر ل ني ي 

Total 97% 25,261,285 املجموع 

 

   % مل إ مع93ية  عرا  ه  قأوروبع, أمريكيع و أ ريقيعو بنلبة يال ب ناملؤسلة و شركعتهع التع عة  سمامعرا  ل  إأل زجت 

 %و كمع ه  م  ح بعلاعرطة أدةعه.60قسمامعرا  معلية %و و إ33عرا  ت  شركع  و جقعرا  قسماماإلسمامعرا  م زجة ب ن إ
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Assets 
 النسبية االهمية

DEC  م2019ديسمبر  األصول  
AUM 

Cash & Deposits 36.96% 25,261,285 وال دالب النقدية 

Equities  11.64% اأسهم 

Bonds  0.07%  سندا 

Funds 4.50% 3,072,868  سمامعريةالصنعدي  اإل  

Subsidiaries, associates 41.55% 28,401,800  امللعهمع 

Real Estate Assets 0.02% 15,180 إسمامعرا  جقعرية 

Others 5.27% 3,599,263   أهر 

Total 100.00% 68,352,800 املجموع 

ديلمبر   مل ومع ه   ع   حتىةيراف كب ر ب ن النل  املعتمدة مل مجلس اأمنعء لت زيب األإيتضح مل الرسم البيعني 

ستيقت هالمل سن ا  إالتي سمامعر أل لهع املجمدة و إةيراف لعدم إم عةية املؤسلة مل إجعدة وير ب هذا اإل  ،م2019

 التجميد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللندا 

Bonds 

االسهم 

Equity 

النقدية وال دالب

Cash & 

Deposits 

الصنعدي  

وامللع ظ 

alternatives 

جقعرا 

Real Estates 

أهر  

Others 

Recommended  ⁄ املعتمد 37.50% 35% 10% 10% 7.50% 0.0%

Actual 2019   0 ع% 12% 37% 4% 0% 47%
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 .2019ديلمبر  ة للمؤسلة ت ال لي  يمة امللفكة% مل 75سمامعرية أكثر مل سمامعرا  النقدية وامللع ظ اإل اإل ش لت 
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Currency 
 األهمية النسبية

 Amountلغ /املب

 USD (000) لةالعم 

AUM  2019ديسمبر DEC 

USD 88.86% 22,446,158 دوالر أمري ي 

HKD 7.22% 1,824,485 ه نغ ك نغ دوالر 

EUR 2.79% 704,820 ي رو 

GBP 1.03% 260,377 نيه إس رليني  

TRY 0.04% 10,042 ل رة لركية 

NOK 0.04% 9,445 ك رةع ال رويجية 

CHF 0.01% 2,961  رة  س يلري  

LYD 0.01% 1,808 دينعر ليبي 

CAD 0.00% 1,188 دوالر كندي 

Total 100% 25,261,285 املجموع 
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مليعر دوالر ت  ش   أسهم ت  شركع  مدر ة بعأس اق املعلية م زجة ح مل  8.5إسمامر  املؤسلة مع  يمته 

البيعني أدةعه، وبلغت القيمة الل  ية للميفكة ت  ديلمبر  الععلم وبعمال  م تلفة كمع م  ح بعلرسم

و شركة.80مليعر دوالر م زجة ج ى أكثر مل ق 7.954م، مع  يمته 2019

 

88.86%

7.32%

2.79%
1.03%

دوالر أمريكي

American Dollar 

أخرى 

Others 

يورو

Euro 

جنيه استرلينى

Pound sterling

82%

10%

8%

أوروبا

Europe 

شمال أمريكا

North America 

االسواق النامية

Emerging Markets 

47%
44%

6%
4%
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يورو
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جنيه استرلينى

Pound sterling

أخرى 

Others 
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 داهلي سمامعرا  مدارةإ  ىإسمامعرا  الده  الاعبت إلنقلم 
ي
،  ع

ي
ع  وسندا  لت  ن مل سندا  شرك حيث وهعر يع

 : ع  ة وه  كعلتج ح  ميج 

  ة ندا  ولم االحتفعظ بعلقيمة امللتيقج : لم إستيقعق  ميب اللج  املؤسلة  ب  مل ةمبعشر  املدارة اللندا

 .HSBC، وبن  ABC ن  ت  ش   ةقدية بلللندا  جند البن ك اللع كة 

DEC  2018ديلمبر DEC  2019ديلمبر

أداء اأسهم 6,966,356 7,954,570

6,966,356 

7,954,570 

6,000,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
8,000,000
8,500,000

M
ill

io
n 

D
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أداء ميفكة اأسهم

Top 10 Companies in Equity Portfolio أكبر عشرة شركات بمحفظة األسهم 
 

(US$ 000) 

  يةـالنسب هميةاأل 

AUM 

 Market قية القيمة السو 

value القطاع 

Sector 

 إسم الشركة

Company Name 
 DEC 2019ديسمبر 

 Industrials SIEMENS AG-REGالصنعجة /  692,249 8.70%

 Energy ENI SPAاليع ة /  653,896 8.22%

 Materialsامل اد /  632,131 7.95%
MMC NORILSK 

NICKEL PJSC-ADR 

 Healthcare PFIZER INC /ية الرجعية الصل 391,300 4.92%

 Financials ALLIANZ SE-REGاملع   /  313,229 3.94%

 Health Care BAYER AG-REGالرجعية الصلية /  283,381 3.56%

 Telecommutation PEARSON PLCااللصعال  /  223,480 2.81%

 Financials UNICREDIT SPAاملع   /  220,040 2.77%

 Tele commutation AT&T INC لصعال  / اال 218,598 2.75%

 Industrials GENERAL ELECTRIC COالصنعجة /  168,348 2.12%
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  املدارة ندا اللج  
ي
 1.5بإدارة  م2009 ي لي  مل سنةشهر مدراء هعر ي ن ت   3املؤسلة بت ليف  :  عمت هعر يع

ت  ش   سندا  لم  اأم امل بعلنيعبة جل املؤسلةر سمامعو، وذل  إل ملي ن دوالر 500ل   منهم دوالر ق مليعر

  ن دوالر كمع م  ح بعلجدومل أدةعه.يمل 48ح ا    هستيقعق أ ل  هذه اللندا  ولم يمبقى منهع إال مع  يمتإ

 

 Bonds      محفظة السندات 

(US$ 000)    

  االهمية النسبية

AUM 

 السند اسم  Book Costالقيمة الدفترية /   Market valueالقيمة السوقية / 

Bond Name     الشهر الحاليthis month     الشهر الحاليthis month 

65.85% 31,499  31,499  ABS segregated account 

34.15% 16,334  16,334  Western bonds 

100.00% 47,833  47,833  
 مجموع السندات 

 Total Bonds  

 

 

 
 

 لمتل  املؤسلة ميفكة ت  ش   إ
ي
ملي ن  3,073 تععدمل م2019 يمتهع الل  ية ت  ديلمبر  سمامعرا  بديلة مدارة هعر يع

 البديلة امللع ظ مب مديري   تمعجع إ جدة املؤسلة جقد  كمع، وHSBCوذل  حل  لقعرير البن  اللع ظ قمري ي دوالر أ

 حل  اأم امل مل ل ظيف الاعر ي ن املدراء يمنب التجميد وأن هعلة ب رةك بنلبة اإلدارة رس م  يمة ل فيض ت  وةجلت

 . جليهع املتف  سمامعراإل  هية

Alternatives  واملحافظ اإلستثمارية الصناديق 

(US$ 000)     

همية النسبيةاأل    AUM 

 القيمة السوقية

Market Value 
   سم اإلستثمارإ Book Costالقيمة الدفترية  

Investment Name 
 DEC 2019ديسمبر  DEC 2019ديسمبر 

46.46% 1,427,580  1,427,580  Fund of Funds 

39.36% 1,209,607  1,209,607  Global Liquidity Funds 

14.18% 435,681  564,325  Segregated Accounts 

100.00% 3,072,868 3,201,512 
 املجموع 

 Total 
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Real Estate Investment إستثمارات عقارية 

(US$ 000)     

Investment Name االهمية النسبية  AUM 
   سم اإلستثمارإ Amount  املبلغ / 

Investment Name  2019ديسمبر DEC 

Maple Cross 26.55% 4,030 معب  كروس 

LIA Advisory UK 73.45% 11,150  شركةLIA UK   لإلسم عرا 

Total 100% 15,180 جموعامل 

 

(US$ 000)  

Subsidiary Name 

 االهمية

 النسبية

 السوقية القيمة

Market Value 
 نسبة

 %املساهمة
 سم الفرعإ البلد

AUM DEC  2019ديسمبر  Country 

Long Term investment 

Portfolio 
38.90% 11,047,100 100.00% Libya / سمامعرية ط يلة املد امللفكة اإل  لي يع 

Libyan Investment 

Development Fund 
31.40% 8,917,500 83.3% Libya / معر والتنميةالصندوق الليبي لإلسما لي يع 

Libyan African portfolio - LAP 7.63% 2,166,300 100.00% Libya / ريقيعأميفكة لي يع  لي يع  

14%

47%

39%

Segregated Accounts  /    إسمامعرا  مجمعة Fund of Funds  /     لنعدي  الصنعدي

Global Liquidty Funds  /     لنعدي  اللي لة

Subsidiaries and Associate   املساهمات 
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Libyan Foreign Investment 

Company 
15.73% 4,466,200 100.00% Libya / ال ركة اللي ية لإلسمامعرا  الاعر ية لي يع 

Oil Invest 5.75% 1,633,600 85.00% 
Netherlands 

 ه لندا /
 شركة االسمامعرا  النفيية

First Energy Bank 0.18% 51,000 16.25% 
Bahrain / 

 البيريل
 مصرف اليع ة اأومل 

Libyan Norwegian Fertiliser 

Company 
0.00% 0 25.00% Libya / لاسمدة ال ركة اللي ية ال رويجية لي يع 

Maple Cross - London 0.01% 1,500 100.00% 
Britain / 

 برييعةيع
 لندن –معب  كروس 

LIA Advisory UK 0.00% 0 100.00% 
Britain / 

 برييعةيع
 لإلسم عرا   LIA UKشركة 

LIA Advisory Malta 0.00% 900 100.00% 
Malta / 

 معليع
 لإلسم عرا   LIA Maltaشركة 

Itern 0.41% 117,700 99.90% 
Malta / 

 معليع
 ن امللدودةشركة الر 

Total 100.00% 28,401,800   املجموع 

 ( دوالر000) القيمة البند

 446,922 يراد   ائد ال دالب والللعبع  الجعريةإ

 273,934 إيراد ل زيعع  أربعح ميفكة اأسهم

 1,309,900 يراد لقييم أل مل ال ركع  التع عةإ

 و13,600ق ال ركع  اللليفة يراد لقييم أل مل إ

 198,339 يراد لقييم األ مل االسمامعريةإ

 و13,004ق أربعح وهلعئر تغي ر سعر الصرف

 995 أهر  إيرادا  

 162,338 م صص أربعح / هلعئر االسمامعرا  املعلية

 و21ق سمامعرمصعريف إ

 و514ق سمنفعذإستهالك و إمصرو ع  

 و46,702ق مصرو ع  إدارية وجم مية

 2,318,587 قيمة أرباح / خسائر السنة
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 )000000USD(املبلغ  بيـــان األصل ت

 LTP 11,047 سمامعرية ط يلة املد امللفكة اإل  1

 LAIP 2,166 سمامعرميفكة لي يع أ ريقيع لإل  2

 LAFICO 4,466 معرا  الاعر يةاسمال ركة اللي ية لإل  3

 LIIDF 8,918 سمامعر الداه   والتنميةي لإل الصندوق الليب 4

 OILINVEST 1,634 سمامعرا  النفييةشركة اإل  5

 ITRAN 122 شركة إلران 6

 FEB 56 مصرف اليع ة اأومل  7

 Maple Cross 1.5 شركة معب  كروس 8

 LIA  Advisory Malta 1 لإلسم عرا   LIA Maltaشركة  9

 LIA  Advisory UK 0 لإلسم عرا   LIA UKشركة  10

 LIFECO 0 ال ركة اللي ية ال رويجية لاسمدة 11

 28,412 املجموع

40%

30%

16%

8%

6%

0% 0% 0%

0%

2019الشركات التابعة ومساهمات املؤسسة حسب تقييم ديلويت لسنة 

LTPالمحفظة االستثمارية طويلة المدى   

LIIDFالصندوق الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية    

LAFICOالشركة الليبية لالستمارات الخارجية        

LAIPمحفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار       

Oilinvestشركة االستثمارات النفطية  

 Itrenشركة إتران   

FEBمصرف الطاقة األول  

Maple Crossمابل كروس  

LIA Advisory Malta
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م قالصعدر جل اللجنة ال عبية الععمة 1991و للنة 767بم    القرار ر م ق ،م29/09/1991 سلت امللفكة بتعري  ل

و ب
ي
سمامعر ط ي  اأ   سمامعرية لجعرية لغرل اإل إ ية ط يلة املد  بعجتبعرهع ميفكةإن عء امللفكة االسمامعر سعبقع

 لت سيب القعجدة اال تصعدية ولن يب مصعدر الده  وهل  م ارد إضع ية للنقد اأ نبي، وت  سنة 
ي
لدر م 2006ليقيقع

و ب يل205القرار ر م ق
ي
ستمر   ميب إو  سمامعر لة امللفكة إ ى املؤسلة اللي ية لإل و جل قاللجنة ال عبية الععمة سعبقع

 سمامعرا  الاعر ية.سمامعرية ط يلة املد  مسجلة بعسم ال ركة اللي ية لإل أل مل امللفكة اإل 

 

 

 

 

 

م و   التع  :2019سمامعراتهع ت  سنة إط يلة املد  و سمامعرية هر لقييم ديل يت أل مل امللفكة اإل أظ  

 

 

 م و   التع  :2019كعةت النتعئج املعلية للميفكة ت  سنة                
 

 نتائج املالية )اقفاالت مبدئية(ال السنة

 رباح(أمليون دوالر ) 351 2019
 

 الـــــــــبــــــــــيـــــــــــان
 راس املال املدفوع

 األهمية النسبية
 )دوالر أمريكي(

                                             اللصص العينية التي آلت لل ركة

 قأل  املبلغ امللمامرو  عة ن إن عئهعبم    
2,826,086,070.00 63% 

 %13 574,090,138.49 لي يال  إيرادا  النفط

 ….. ....... ممممممديةمممممد مممممممممممم جممممممممممممع  ةممقم

 %24 1,053,425,294.79 أم امل امللفكة االسمامعرية  ص رة املد 

 %100 4,453,601,503.28 جـــــمــــــالي رأس املال املدفوعإ

 وفق بيانات الشركة )اقفال مبدئي( وفق تقييم ديلويت السنة

 مليار دوالر 10.580 مليار دوالر 11 2019
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رة مل ف مل المل الععئد ج ى حق ق امللعهم ن هالمل الععئد ج ى رأس املعمل ومعدج لي ر حق ق امللعهم ن ومعدج 

 .م2019وحتى  2017مسنة 
 

 

 
 
 

 
 

%و مل ن عطهع معكمهع ت   عرة 90ودالبو ولما  مع نل ته ق -سندا   -سمامعرا  معلية قأسهم إسمامعرا  امللفكة إ ل  أ

ن للميفكة أكمع ، %و مل لل  اأسهم واللندا 73 –% 71مع نل ته ق ABCمري ع ال معلية، ويدير مصرف أأوروبع و 

 سمامعرا  حل  نلبة امللكية و   التع  : ف لل  اإل  عض االسمامعرا  اأهر  ت  مجعمل العقعرا  ويتم لصني
 
 

 

  :  أكثر و% 51وه  ال ركع  التي لمل   يهع امللفكة مع نل ته  

 2019القيمة الدفترية  2019تقيم ديلويت    نسبة امللكية البلد سم الشركةأ

Financier  والرملي ن د 103.7 ملي ن دوالر 274.6 %100 رنلع  -بعريس 

 ملي ن دوالر 56.2 ملي ن دوالر 38.9 %90 ردناأ  -جمعن  س عنشركة اإل 

Sirt securities ملي ن دوالر 87.1 ملي ن دوالر 21.4 %100 ه لندا 

Sabtina  ملي ن دوالر4.6 ملي ن دوالر 4 %100 ةجل راإ -لندن 

 

 :   أ أو% 05وه  ال ركع  التي لمل   يهع امللفكة مل            

 2019القيمة الدفترية  2019ديلويت م يتقي نسبة امللكية البلد سم الشركةأ

 ملي ن دوالر 60 ملي ن دوالر 92 %50 مصر -القعهرة  برج التجعرة الععملي

 ملي ن دوالر 62.2 ....... %50 ل دانال -الارط م  برج لي يع الل دان

STC رملي ن دوال  21.9 ملي ن دوالر 24.9 %23 ل نس 

 

 حقوق املساهمين رأس املال املدفوع السنة املالية
معدل العائد على 

 رأس املال
 معدل العائد على حقوق املساهمين

2017 4,453,601,503.28 10,479,194,813.99 14.05% 6.04% 

2018 4,453,601,503.28 10,134,697,939.62 -4.98% -2.19% 

2019 4,453,601,503.28 10,580,442,702.62 7.89% 3.32% 
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  :أ أو% 20وه  ال ركع  التي لمل   يهع امللفكة مل   
 

 2019القيمة الدفترية  2019تقيم ديلويت  نسبة امللكية البلد سم الشركةأ

 ملي ن دوالر 157.6 ملي ن دوالر 158 %0.3 يعليعإي شركة  يع 

 ملي ن دوالر21.1 ملي ن دوالر 21.2 %2 يعليعإي ةعد  ي  نت س

 ملي ن دوالر 132.1 ملي ن دوالر 128.8 % 4 البيريل ABCبن  

 ملي ن دوالر 4.2 ملي ن دوالر 2.9 % 6 مصر -القعهرة  أو ى اةرج 

 ملي ن دوالر 13.6 ملي ن دوالر  82.2 % 20 الردنا -جمعن  ليعد بن اإل

 

 سمامعرلإل  اللي ية املؤسلة لمبب ملتقلة معلية وذمة جتبعريةإ ااصيه ذا  كمؤسلة يع ريقأ لي يع ميفكة لتل سج 

 ق الععمة ال عبية اللجنة  رار بم    وذل 
ي
 و.م2006ق للنةو 15ق ر مو سعبقع

 

 
 

 

 

 و   التع  : م2019 سمامعراتهع ت  سنةإة و أظهر لقييم ديل يت أل مل امللفك      
 

 قفال مبدئي(وفق بيانات الشركة )إ وفق تقييم ديلويت السنة

 مليار دوالر 2.243 مليار دوالر 2.2 2019

 

 

 : م و   التع  2019كعةت النتعئج املعلية للميفكة ت  سنة       
 

 

 املالية )اقفاالت مبدئية( النتائج السنة

 ( دوالر640,761خسارة بقيمة ) 2019
 

 الـــــــــبــــــــــيـــــــــــان
 ال املدفوعس املأر 

 األهمية النسبية
 ()دوالر أمريكي

 %94 5,000,000,000 س املعمل املد  عأر 

قمصرف اللعح  :  وه ،  عئهعممممممماللصص العينية التي آلت لل ركة بم     عة ن إن 

 شركة لي يع يع للنق  -الاي ط الج ية اال ريقية  - سمامعر والتجعرةوالصلراء لإل 

 و نديةول ركة ال طنية لإلن عءا  اأ ا – ريقيع القعبمة أ ي أو شركة لعم  - الج ي 

329,035,856 06% 

 …… ....... مممممد مممممممممممم جممممممممممممع  ةممقمممممممدية اهر  

 %100 5,329,035,856 إجـــــمــــــالي رأس املال املدفوع
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[ 

لي ر حق ق امللعهم ن ومعدمل الععئد ج ى راس املعمل ومعدمل الععئد ج ى حق ق امللعهم ن جل اهر يالية سن ا  أي جل 

 م:2019م وحتى 2017سنة الف رة مل 
 

 

 حقوق املساهمين رأس املال املدفوع السنة املالية
لعائد على معدل ا

 رأس املال

معدل العائد على حقوق 

 املساهمين

2017 5,329,035,856 3,607,814,322 0.37% 0.55% 

2018 5,329,035,856 3,602,823,388 -0.09% -0.14% 

2019 5,329,035,856 3,602,182,627 -0.01% -0.02% 
 

 

 

 

 

 

لادميةو سمامعر ت  ال ركع  قالعقعرية واسمامعر ت  امللع ظ املعلية واإل   ميفكة لي يع أ ريقيع مع ب ن اإل سمامعرالمن ع إ

 سمامعرا .اإل  و يمع نعرل ملاص جل لل 
 

 

 

 

 

 

 

 2019القيمة الدفترية  2019 تقيم ديلويت نسبة امللكية البلد سم الشركةأ

شركة اف ام 

 كعبيتعمل

 ملي ن دوالر 550 ملي ن دوالر   42-38.1 %100  رالاةج -لندن 

 ملي ن دوالر 200 - %100 ه لندا ميفكة بالديل

 ملي ن دوالر50 - %100 ةجل راإ -لندن  ميفكة بالليني م

 2019القيمة الدفترية  2019 ديلويتيم يتق امللكية نسبة البلد سم الشركةأ

 ملي ن دوالر  ملي ن دوالر 138.1 %100 م ريلش شركة الب م ريلش

 ملي ن دوالر 878.9 ملي ن دوالر 416.3 %100 لي يع شركة الي  

 ملي ن دوالر 155.4 ممممممممممممممم %100 ل نس راس  م ستعر

 ر ملي ن دوال  10 ملي ن دوالر 9.4 %100 لي يع الب ل 

 ملي ن دوالر  4 ممممممممممممممم %100 لي يع لي يع للنفط امل  ركة

 ملي ن دوالر 16.5 ممممممممممممممم %100 ه لندا اكالمل

 ملي ن دوالر 7.5 لتصفيةواقليت   %100 لي يع  ريقية ال راجيةال ركة اللي ية اأ 

 ملي ن دوالر 13 ةولتصفياقليت   %100 لي يع ن عءا  ريقية لإلال ركة اللي ية اأ 

 ملي ن دوالر  10 لتصفيةواقليت  %100 دبي لي يع أ ريقيع ب رلف لي ليمتد

 ملي ن دوالر 2.7 لتصفيةواقليت   %100 دبي لي يع أ ريقيع للصنعجة والتعديل
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ك ركة ملعهمة لي ية ممل كة  1981و للنة 6ر م ق سمامعرا  الاعر ية بم    القعة ن ل سلت ال ركة اللي ية لإل 

معر سماجتبعرية والذمة املعلية امللتقلة إ ى أن آلت لبعيتهع للمؤسلة اللي ية لإل بعل عم  للدولة اللي ية ولهع الشاصية اإل 

 م.2010للنة  و13ق والقعة ن ر م م2006للنة  و205قبم    القرار ر م 
 

 

 

 

مليعر دينعر ليبي م زع ج ى  5و مل النكعم اأسعس ي لل ركة جند الت سيس رأس املعمل املرهص به بمبلغ 6حدد  املعدة ق

م 2008دة رأسمعلهع املد  ع ت  سنة و د  عمت ال ركة ب يع ليبي،و دينعر 100ملي ن سهم اسني  يمة ك  سهم ق 50جدد 

 .م2020للنة املعلية حتى نهعية ا مليعر دينعر ليبي 2ليصبح 
 

 .م31/12/2019حتى وي  ح الجدومل التع   م  ةع  رأس املعمل املد  ع 
 

 
 

 

 و دره  م30/09/2019ال ركة ت   بلغت أل مل         
ي
  كمع حققت ال ركةليبي،مليعر دينعر  4.6مبلغع

ي
لع ية ت   أربعحع

 .م2018ملي ن دينعر ليبي هالمل ةفس الف رة مل جعم  12.7ملي ن دينعر ليبي مقعرةة بمبلغ  9.2بلغت  م30/09/2019

 %.0.21بلغ  م30/09/2019امللكية ت   وبعلتع   سجلت ال ركة معدمل جعئد ج ى حق ق  
 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 البيـــان

 2000,000,000 2000,000,000 2000,000,000 2000,000,000 2000,000,000 رأس املعمل املد  ع

 859,596,140 859,596,140 859,596,140 859,596,140 859,596,140 االحتيعطيع 

 636,198,027 591,927,507 561,419,868 534,701,678 441,026,662 اأربعح املدورة

التغ ر امل راكم ت  

 القيمة الععدلة
785,005,826 947,011,278 963,341,154 926,206,877 963,341,154 

 4,459,135,323 4,377,730,524 4,384,357,162 4,341,309,096 4,085,628,628 اإلجمــالي

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــالـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــبــــــــــيـــــ ـــــــــــــــــــــــ  انــــــــــــــــــــ
 س املال املدفوعأر 

 )مليون دينار ليبي(
 يةـاألهمية النسب

 %11 217 اللصص العينية التي آلت لل ركة بم     عة ن إن عئهع

 مممممممدية ممممممممممممممممممممممل املعليةممممممممممممممممممد مممممممممممم جممممممممممممع  ةممممممممممممق

 2010-1981هالمل الف رة مل  

557 28% 

 %19 378 ممممممممممةممممركممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعح المممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممممممممممة أربممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسم

 %13 266 مممد املمممممممؤسمملمممة اللي ية لالسمامعررسممممممممممممممممممممممممممملة  مممممممممممممرول و ممممممم ائم

 %29 582 مممممممممممممممممممممممممميمممممممملمممممملمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعهممممممممممممممممممممممممممممممممعري املممممممممممممممممممممممة  مممممممممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممممرسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 %100 2.000  ممممممممممممممممع   رأس املعمل املد  عإ
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لفكة و شركة لت زع ملعهمع  امل72الاعر ية مل جدد ق سمامعرا سمامعرية لل ركة اللي ية لإل لت  ن امللفكة اإل                 

 ت  ق
ي
ت     جةوة قاملداأمريكت نو حيث بلغ إ مع   اأم امل امللمامر  -أوروبع  -آسيع  -و دولة بعلقعرا  قأ ريقيع 26 غرا يع

 .ينعر ليبيد 3,818,331,593مبلغ  م30/09/2019سمامعرا  ط يلة اأ   قملعهمع و ت  إش   
 

 
 

 

 

 لقيمة الد  رية، كمع مب ن ت  الجدومل التع  :ل رك  أكبر همس شركع  "ملعهمع " ت  هذا القيعع مل حيث ا   
 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 البيـــان

 2000,000,000 2000,000,000 2000,000,000 2000,000,000 2000,000,000 رأس املعمل املد  ع

 859,596,140 859,596,140 859,596,140 859,596,140 859,596,140 االحتيعطيع 

 636,198,027 591,927,507 561,419,868 534,701,678 441,026,662 اأربعح املدورة

التغ ر امل راكم ت  القيمة 

 الععدلة
785,005,826 947,011,278 963,341,154 926,206,877 963,341,154 

 4,459,135,323 4,377,730,524 4,384,357,162 4,341,309,096 4,085,628,628 اإلجمــالي
 

    

 وبهذا ل  ن أكبر همس دومل ملتميفة لل ركع  التع عة مل حيث القيمة الد  رية كعلتع  :  

 30/09/2019القيمة الدفترية  سم الدولة املستضيفةإ

 1,267,916,452  مه رية مصر العربية

 432,968,333 اململكة العربية اللع دية

 406,966,668 اململكة املغربية

 املساهمة نسبة تاريخ املساهمة املقر دولة الشركة
القيمة الدفترية 

30/09/2019 

 1,247,156,543 %99.96 2006 مصر سمامعرشركة لي يع لإل 

 424,113,993 %5.95 1991 املغرب وةعأ –سمامعر ال ركة ال طنية لإل 

عرا  سمامال ركة العربية لإل 

   ربابي -الب رولية 
 276,406,239 %15 1981 اللع دية

 186,830,772 %100 1997 الج ائر شركة ال ي   الج ر

 130,560,430 %6.97 1981 اللع دية سمامعرال ركة العربية لإل 

 2,216,761,529 اإلجمالي
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 186,830,772 الجمه رية الج ائرية 

 71,647,154  مه رية البعكلتعن االسالمية

 2,366,329,380 اإلجمالي

 
 

 

 : التع   ية، كمع مب ن ت  الجدومل ك  أكبر همس شركع  "ملعهمع " ت  هذا القيعع مل حيث القيمة الد  ر ل ر    

 30/09/2019القيمة الدفترية  نسبة املساهمة تاريخ املساهمة دولة املقر سم الشركةإ

 106,515,962 %4.06 1981 االردن الب لعس العربية امللدودة

 100,587,411 %10.1 1981 االردن العربية للتعديل

العربية للصنعجع  الدوائية 

 وامللتل مع  اليبية
 36,401,276 %10.38 1981 االردن

 33,833,554 %14.36 1981 ال  يت العربية لنق  الب رومل

سمامعرا  الل رية اللي ية لإل 

 الصنعجية وال راجية
 23,399,172 %50 1981 س ريع

 300,737,375 إجمالي الشركات العاملة
 

 

 

 

 : وبهذا ل  ن أكبر همس دومل ملتميفة لل ركع  التع عة مل حيث القيمة الد  رية كعلتع  

 30/09/2019القيمة الدفترية  سم الدولة املستضيفةإ

 243,504,649 اململكة اأردةية الهعشمية

 33,833,554 دولة ال  يت

 32,794,498 دولة لي يع

 23,399,172 الجمه رية العربية الل رية 

 18,013,094  مه رية الص ن

 351,544,968 إجمالي القيمة

 : ع  رك  أكبر همس شركع  "ملعهمع " ت  هذا القيعع مل حيث القيمة الد  رية، كمع مب ن ت  الجدومل الت ل            
 

 اهمةنسبة املس تاريخ املساهمة املقر دولة سم الشركةإ
     القيمة الدفترية

30/09/2019 

 220,272,556 %100 1990 مصر ال ركة العربية للم روجع  الليعحية والعقعرية

 138,583,750 %50 2008 برييعةيع القعبمة NLIشركة 
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 114,162,644 %99 2003 الل دان ال ي   الل دان

 100,985,613 %100 2001 برييعةيع شركة البعروك

 60,530,763 %100 1995 املغرب الدار البيمعء   ندق البرج

ـــــــــــــاإلج ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  634,535,326 يــ

 

 ة الد  رية كعلتع  :وبهذا ل  ن أكبر همس دومل ملتميفة لل ركع  التع عة مل حيث القيم     

 30/09/2019القيمة الدفترية  الدولة املستضيفة إسم

 247,531,417  مه رية مصر العربية

 239,569,363 اململكة املتيدة

 230,222,566 اململكة املغربية

 114,162,644  مه رية الل دان

 68,324,582  مه رية معليع

 899,810,572 اإلجمالي

 
 
 

  

 القيمة الدفترية القطاع )الشركات العاملة(
األرباح املوزعة حتى 

30/09/2019 
 األهمية النسبية ستردادنسبة اإل 

 %41 %18 450,117,467 2,453,305,095 القعبمة والتجعرية

 %29 %77 315,317,364 408,484,618 الصنعجية والادمية

 %29 %30 319,408,067 1,060,612,169 الليعحية والعقعرية

 %100 %28 1,084,842,898 3,922,401,882 اإلجمالي

 القطاع
 األرباح املوزعة التراكمية )بالدينار الليبي(

 31/12/2019حتى 

 423,856,010  يعع ال ركع  القعبمة والتجعرية

 352,456,564 مية يعع ال ركع  الصنعجية والاد

 319,408,068  يعع ال ركع  الليعحية والعقعرية

 1,095,720,642 اإلجمالي
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م 2009و للمممنة 107ن مممعء ر م قرار اإلسممممامعر الداه   والتنمية ت  "شمممركة  عبممممة" بم     ل سمممس الصمممندوق الليبي لإل 

 عر أم اله بداه  لي يع ج ى أسس لجعرية و   مقتميع  العم  ومتيلبع  الل ق.سمامإوليدد أ راضه ت  

 

 

دينعر  100ملي ن سهم  يمة ك  سهم  200مليعر دينعر مقلمة ج ى  20حدد رأس معمل الصندوق جند ل سيله بمبلغ  دره 

صرف لي يع املرك ي واملصعرف الععملة بلي يع والقيعع الاعص وكعن املد  ع منه سمامعر وملكت   يه املؤسلة اللي ية لإل 

 : مليعر دينعر بيعنهع كعلتع   12
 

 عدد األسهم النسبة من رأس املال رأس املال املدفوع املساهمون 

 100,000,000 83.33% 10,000,000,000 سمامعراملؤسلة اللي ية لإل 

 15,000,000 12.5% 1,500,000,000 مصرف لي يع املرك ي 

 1,800,000 1.5% 180,000,000 مصرف الجمه رية

 1,000,000 0.83% 100,000,000 املصرف الليبي الاعرج 

 900,000 0.75% 90,000,000 املصرف التجعري ال طني

 850,000 0.71% 85,000,000 مصرف ال حدة

 250,000 0.21% 25,000,000 مصرف شمعمل أ ريقيع

 200,000 0.17% 20,000,000 ةمصرف ال اح

 12,000,000,000 % 100 12,000,000,000 االجمالي
 ج

 

 

 
 

 دينعر. 1,000,000,000ممل كة للصندوق برأس معمل مد  ع بعل عم  و دره 
 

 

 ملي ن دينعر مد  ع بعل عم . 500ل سلت برأس معمل و دره 

 

 
 

 ملي ن دينعر. 165يبلغ رأسمعلهع اللع   
 

 

 

 دره ملي ن و ت  ك راسممعوقه لنداو برأسمممعمل م،  2004 جعمل سمملممت و ONVويرم  لهع بمممممممممممممممم ق B.V Oilinvest  فلممتأوي  إة 

الاعرج   ياملصرف الليبو %و، 70قبنلبة املؤسلة ال طنية للنفط  مل  ب  املؤسل ن، وهم €1.500.000 وةصف ي رو
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بصممفتهع شممركة  عبمممة ملجم جة شممركع  تعم  ت  مجعمل ، %و15ال ممركة اللبية لإلسمممامعرا  الاعر يةقو %و، 15قبنلممبة 

إييمممممعليمممممع وأملمممممعةيمممممع  ت مييمممممة ل زيب و  د  2463جبر  ل زيب وةقممممم  املنتجمممممع  الب روليمممممةو  والب روكيممممممعويمممممع  لكرير النفط

                                مليممممممعر دوالر أمري ي 1.7قيمممممممة ، لم لقييمهممممممع مل  بمممممم  شممممممممممممممركممممممة ديل يممممممت ب وسمممممممممممممم يلممممممممممممممرا و برص وه لنممممممدا وإسممممممممممممممبممممممعةيممممممع

 . 2019ملي ن ي رو للنة  141.5 كعةتةتعئجهع املعلية  ب  المرائ   أمع،  2019ديلمبر  31كمع ت  

 
 

 

   

 2019القيمة  التأسيستاريخ  املقر دولة سم الشركةإ

 56،100،000 1988 ه لندا .B.Vلعم اوي  ه لندا 

 411،300،000 1986 إييعليع S.P.Aلعم اوي  إييعليع 

 00،0004،274 1990 س يلرا .S.Aلعم ي  س يلرا 

 00،0004،995 1988 برييعةيع "وHICLق" امللدودة لالسمامعر ه لب رن شركة

 .......... 1995  برص "وTOLامللدودة ق" Overseas لعم اوي 

ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلج ــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  1،737،200،000 يــ

 

لجمممممعرة التج ئمممممة ليمممممت العالممممممة ، حيمممممث لممممممعرس  HEMو  Tamoil هممممممع: اين نجالمت ن لجمممممعرل ن مل هالمل  ONVتعمممممم  

 التعلية:  ، ك  ذل  مل هالمل ال ركع  التع عة HEMالتجعرية 

لجعرة لهع، تعم  ت  مجعمل مب شمممممممركع  لع عة  ه لندا  تم،1988ل سممممممملمممممممت سمممممممنة : شمممممممركة  .B.Vلعم اوي  ه لندا  -1

% مل سمممممم ق التج ئة ت  3.8تلممممممتي ذ ج ى مع نلمممممم ته  ميية و  د، كمع  226و لمتل  جدد ، ال   د بعلتج ئة 

           ، كممع لم لقييمهمع مل  بم  شممممممممممممممركمة ديل يمت  2019ملي ن ي رو للممممممممممممممنمة  5.8ه لنمدا، و مد كمعةمت ةتمعئجهمع املمعليمة  

 % مل  يمة ال ركة القعبمة. 3.3، مع يما  2019ملي ن ي رو سنة  56.1بم 
 

 

 

 

ت  الت زيب بعلتج ئة لهع تعم  شمممركع  لع عة مب  عت  إييعلي 1986ل سممملمممت سمممنة : شمممركة S.P.Aلعم اوي  إييعليع  -2

 % مل اللمممممممم ق ت  اييعليع8.6نلمممممممم ته  و  د، وتلممممممممتي ذ ج ى مع ميية 1557، حيث لمتل  والجملة ت  إييعليع
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         ، كمع لم لقييمهع بعل عم  مل  ب  شممممممممممممممركة ديل يت2019ملي ن ي رو للممممممممممممممنة  41.1و د كعةت ةتعئجهع املعلية 

 % مل  يمة ال ركة القعبمة.24.1، مع يما  2019ملي ن ي رو سنة  411.3 بقيمة

 ت  الت زيب بعلتج ئة ت تعم  م 1986لم اإلسممممممممممممتي اذ جليهع سممممممممممممنة بعةية سممممممممممممأ ممممممممممممركة شممممممممممممركة لع عة اللمتل  كمع 

سممممممممممبعةيع، و د كعةت % مل اللمممممممممم ق ت  أ0.2ج ى مع نلمممممممممم ته  ميية و  د، وتلممممممممممتي ذ 30حيث لمتل   سممممممممممبعةيعأ

 . 2019ملي ن ي رو للنة  0.5ةتعئجهع املعلية 

الت زيب  شممممممممركع  لع عة ت  عله ار ت  سمممممممم يلمممممممم م1990لم اإلسممممممممتي اذ جليهع سممممممممنة شممممممممركة :  .S.A العم ي  سمممممممم يلممممممممر  -3

% مل اللممم ق ت  5.2ميية و  د، وتلمممتي ذ ج ى مع نلممم ته  239، حيث لمتل  بعلتج ئة والجملة ت  سممم يلمممرا

         ، كمع لم لقييمهع مل  ب  شممممممممركة ديل يت 2019ملي ن ي رو للممممممممنة  37.8سمممممممم يلممممممممرا، و د كعةت ةتعئجهع املعلية 

 % مل  يمة ال ركة القعبمة.16.1مع يما   ،2019ملي ن ي رو سنة  274.4مقيمةب
 

، تعم  ت  مجعمل 1988لم اإلسمممممممممممتي اذ جليهع سمممممممممممنة "و: شمممممممممممركة HICLق" امللدودة لالسممممممممممممامعر ه لب رن شمممممممممممركة  -4

تي املعينع، حيث لمتل  مصمممممممفعة ه لب رن ت  أملعةيع و شمممممممركة لعم ي  أملعةيع ال لجعرة ال   د بعلتج ئة ت و التكرير 

% مل سم ق التج ئة ت  املعينع ، و د كعةت ةتعئجهع  4.7 د، وتلمتي ذ ج ى مع نلم ته  ميية و   411لدير جدد 

ملي ن ي رو سمممممممنة  995.4، كمع لم لقييمهع مل  ب  شمممممممركة ديل يت بممممممممممممممممممممم  2019ملي ن ي رو للمممممممنة  32.5املعلية  

 % مل  يمة ال ركة القعبمة. 58.3، مع يما  2019
 

تعم  ت  أن ممممممممممية الت ريد ،  ت   برص  1995ل سمممممممممملممممممممممت سممممممممممنة كة "و: شممممممممممر TOLامللدودة ق" Overseas لعم اوي  -5

، و د كعةت ةتعئجهع أل مل ل  لمية متن جة واسعة النيعق لدجم المل ي يهع لد، والتجعرة ت   يعع الب رومل

ا مل ينعير ،   ر أةه 2019ملي ن ي رو للممممممممممممممنة  2.4املعلية   امللدودة  Overseasوي  ا أو فت لعم 2020اجتبعري

 و.ه لب رنق لداومل النفط الاعم مبعشرة مل  ب  شركة االسمامعر امللدودة حيث يتم جمليعتهع،
 

  

 

 م2019م ي  ح الجدومل التع   النتعئج املعلية التي حققتهع لل ركة هالمل جع

 صافي الربح )مليون يورو(نتيجة النشاط  السنة

2019 141.469 
 

ــــــــــركة   2019 امليزانية املحققة 2019 امليزانية املعتمدة الشــــــــــــــــــــــــــــ

 41.1 23.2 ييعليعإوي  ألعم 

 37.8 14.0 وي  س يلراأم لع

 50.6 35.4 مصفعة ه لب رن وهلب رن للمل ي 
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 32.5 17.2 ملعةيعأوي  ألعم 

 2.4 8.0 وي  جبر البيعرألعم 

 5.8 3.6 وي  ه لنداألعم 

 0.5 0.4 وي  اسبعةيعألعم 

 - 11.4 - 14.2 هدمع  جعمة -ال ركع  اأم 

 - 17.8 - 13.7 المرائ 

 141.5 73.9 املجموع

 2020 2019 السنــــــــــــــــة

 1,148.970 1,038.208 قملي ن ي روو حق ق امللعهم ن

 
 

 
 

 2019 ةــــــــــالسن

 147.379 ممممممةالتد   النقممممممدي لان ممممممممية الم غيليمممممممممممم

 - 79.679 التد   النقدي مل اأن ية االسمامعرية

 9.042 ن ية التم ي أالتد   النقدي مل 

 11.691 سعر لرف

 88.433 اإلجمــــــــــــــــالي

 2019 ةـــــــــالسن

 1,485.922 املرك  املع   قملي ن ي روو

 2019 البيان

 7,134 إ مع   لعت  املبيعع 

 957 إ مع   لعت  األ مل 

 1,038 حق ق امللعهم ن

 10,800 إ مع   مبيعع  املنتجع  النفيية قآالف اليلو

 القدرة التكريرية  ملصفعة ه لب رن        

 
ي
 105طع ة  ص    -االف البرمي  ي ميع

99 

 2,151 جدد مييع  ل زيب ال   د

 976 جدد العمعلة
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سمامعر بدولة معليع بم     رار مجلس إدارة املؤسلة اللي ية لإل م، 2009ا ليس سنة  14بتعري   إيرانل سلت شركة 

%و مع يععدمل 99.96سمامعر نلبة قلي ية لإل م قوه  شركة ملفو لمتل  املؤسلة ال2009و للنة 02/01/2009االدارة ر م ق

قوه  إحد   Lafitrade %و سهم واحد  قط شركة ال  ريد القعبمة   0.04سهم بينمع لمتل  النلبة املتبقية ق 2499

متالكهع للهم واحد مل ايران حتى لمتا  إرا  الاعر ية بمعليعو والل   ت  سمامعال ركع  اململ كة لل ركة اللي ية لإل 

 و د  عء   كرة، ة املعليية التي لفرل ج ى ال ركع  ذا  امللؤولية امللدودة أن ي  ن لهع ج ى اأ   معلك ن أين نلاةكم

سعس ن أولهم أ رال ضري ية وذل  مل هالمل االستفعدة مل االلفع ية امل  عة أسيس ال ركة بدولة معليع لغرضي ن ل 

 للد مل امللؤولية القعة ةية املبعشرة ج ى املؤسلة. ب ن لي يع ومعليع ملنب االزدواج المريبي، وكذل  ل
 

 

التكن ل  يع  ت  سمامعرو لإل Private Equity Fundمت صصة ق سمامعريةإ ال ركة ت  إدارة ميفكة أ رال لتلاص

وإدارية يتم إجعدة هي لتهع  متعثرة وتععني مل م عك  معلية والصنعجع  الد يقة مل هالمل شراء شركع  لغ رة الحجم أو

 هالمل يالية 
ي
 وإداريع

ي
 .   بيعهع وليقي  أربعح رسمعلية يمو أربعة سن ا  ومل أمعليع

 

و ملي ن ي رو، والتي لم ل سيلهع مل املؤسلة بم    100، بينمع لبلغ  يمة امللفكة االسمامعرية مع  يمته قوي رو 2,500)

 م.2009و للنة 02/01/2009ع ر م ق رار مجلس إدارته
  

 

 

 و دوالر أمري ي1،438،315بقيمة قم لكبد  هاللهع هلعئر 2018هر م زاةية معتمدة لل ركة كعةت جل اللنة املنتهية آ

 : م ج ى الني  التع  2019 يمة ال ركة هالمل سنة  هر لقييم ديل يتظبينمع أ

 تقييم ديلويت السنة

 ( مليون دوالر امريكي121.9 -113.5قيمت ما بين ) م2019

 

 

 

 

 

   

مركة أسم رالية شسمامعر، حيث  عمت   راء أسهم ت  سمامعرا  بنعءي ج ى ةصيية مل مدير اإل إيران بإ راء يالث إ عمت 

 14.5و، بقيمة د  رية تلعوي Cliq Digital AGو، وت  شمركة ألممعةمية قBullGuard Ltdةجلم زية قإو، وت  شمركة Amaysim Australia Ltdق

 : سمامعراتهع، والجدومل التع   ي  ح النتعئج املعلية لن عط ال ركةإلي ن ي رو، ولم الت عرج مل  ميب م
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 صافي نتيجة النشاط في راس مال الشركة نسبة املساهمة املبلغ املستثمر سم الشركةإ

Amaysim Australia ملي ن ي رو 17.9أربعح  %و11.5ق و ملي ن ي رو5,1ق 

Cliq Digital و ملي ن ي رو1,538هلعرة بمبلغ ق ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم و ملي ن ي رو1,750ق 

Bullguard ملي ن ي رو 15.37 أربعح %و38.5ق و ملي ن ي رو7,7ق 

 يورو 31,732,000أرباح  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يورو  14,550,000 اإلجمالي
 

 

 

 

مقره ت  املنعمة بمملكة سمامعري إسالمي مرهص مل  ب  مصرف البيريل املرك ي و إه  بن  و  FEBمصرف اليع ة اأومل ق   

رف اليع ة اأومل ي تغ  و قع ملبعدئ ال ريعة اإلسالمية ك ري  مع   لتي ير امل عريب وامل عريب امل  ركة مص ،البيريل

 .وجمليع  الدمج والتمل  بعإلضع ة إ ى شراء األ مل وامللع ظ االسمامعرية
 
 
 

 

 

 

 

 

 

مليعر دوالر، ورأس معمل مد  ع  دره ستمعئة  2س معمل مصرح به  درة برأم، 2008ل سس مصرف اليع ة اأومل ت  ي ةي  

 ملي ن دوالر أمري ي، يت  ن مل ستمعئة ملي ن سهم جعدي بقيمة إسمية ل   سهم دوالر أمري ي.

 رر  الجمعية العم مية للمصرف بت فيض رأس املعمل املد  ع مل واحد مليعر دوالر أمري ي إ ى  م06/12/2018وبتعري   

ة التي ليققت ت  ئة ملي ن دوالر أمري ي وذل  بنعء ج ى ل لية مل مجلس إدارة املصرف لتغيية الالعئر امل راكمستمع

ومل أهم امللعهم ن  ،نة املنعمة جعلمة مملكة البيريلم عن املصرف وميله القعة ني ت  مدي و ،اللن ا  اللعبقة

 :  الرئيلي ن للمصرف مع ي 
 

 رأس املال لكيةنسبة امل البلد املساهم إسم

 131,102 %21.85 اإلمعرا  العربية املتيدة شركة لصعميم للعقعرا 

 97,500 % 16.25 لي يع املؤسلة اللي ية لالسمامعر

 90,000 %15.00 اإلمعرا  العربية املتيدة ظبيهيئة امليعه والكهربعء أب  

 60,000 %10.00 اإلمعرا  العربية املتيدة بن  اإلمعرا  اإلسالمي

 30,000 %5.00 اململكة العربية اللع دية ميمد بل حل ن بل ج   الععم دي

 30,000 %5.00 اململكة العربية اللع دية شركة الجبر للتجعرة
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 و دره مبلغ م31/12/2019بلغت أل مل املصرف ت  
ي
ملي ن دوالر أمري ي ت  نهعية  826ملي ن دوالر أمري ي، مقعب   863ع

 %.4.5، بنلبة زيعدة بلغت م2018اللنة املعلية 

% 34ملي ن دوالر وبنلبة زيعدة  4.2ب يعدة  درهع  رملي ن دوال  16.5بلغت  م2019حق  املصرف أربعحع ت  نهعية جعم 

 – م2018عمي  ق% و هالمل  ج13 -% 10لتم ي  إ ى إ مع   الده  مع نل ته قبلغت نلبة ل لفة ا، م2018مقعرةة  ععم 

 م2019، م2018% هالمل الععم ن 46% و60هذا و د سجلت نلبة املصرو ع  إ ى إ مع   الده   و ج ى الت ا  م2019

ض الت عليف ، وهذا مؤشر إيجعبي ت  إطعر ل فيم2018مقعرةة  ععم  م2019% ت  جعم 15ة فعل  دره إب ج ى الت ا  

 ربعح املصرف.أ وزيعدة

  مل  لفعرل ن التع عت ن ل ركة مينع در لم تسج  هلعرة مل العمليع  املت  فة واملتعلقة بعل م2019ون  ر إ ى أةه ت  جعم 

وذل  لتصنيف هذا األ  إ ى م   دا  ميتفظ بهع لغرل البيب وجرل اللفعرل ن للبيب، وبهذا ل لص املصرف مل 

 الرئيي ي ت  زيعدة لعت  وبعلر  ع إ ى  عئمة الده  ةالحظ أن الل  ، املتعلقة بهذا األ  قاللفعرل نوة الت عليف الاعبت

 إالده  كعن ةميجة 
ي
 . ولم يكل  ل   زيعدة وا لة ت  اإليرادا  ة فعل املصرو ع  كمع أشرةع سلفع

 
 
 

     
 

ل  د اللييرة جندمع ي  ن للمجم جة  ،ع عة ه  مؤسلع  ذا  أ رال هعلة هعضعة للييرة املصرفال ركع  الت

أ   اللص مل ج ى منع ب مل سلية بص رة مبعشرة أو   ر مبعشرة ت  إدارة الليعسع  املعلية والم غيلية لل ركة مل 

 : الجدومل التع   يب ن ال ركع  التع عة للمصرف، أن يتهع

 2019تقييم ديلويت  بلد التأسيس ة املساهمةبنس ــركةسم الشـــــــــإ

 ملي ن دوالر 15.2 مملكة البيريل %100 لالسمامعرشركة شمعمل أ ريقيع 

 ملي ن دوالر 34.7   ر كعيمل %100 نجمع -شركة اليع ة اأومل 

   س آيركر ت لليعئرا  القعبمةة -شركة  ي  

FEB – Novus Aircraft Holding company 
 ملي ن دوالر 17.6 ك من لث   ر البهعمع 98.50%

 ملي ن دوالر 82.6   ر كعيمل %59 شركة الدور لالسمامعر اليع ة

 جقعر FEBشركة 

FEB Aqar S.P.C. 
 ملي ن دوالر 13.6 مملكة البيريل 100%

 كعبيتعمل ذ.م.م FEBشركة 

FEB Capital Limited 
 دوالرملي ن  11.3 اإلمعرا  العربية املتيدة دبي 100%

 ملي ن دوالر 6.9 ظبياإلمعرا  العربية املتيدة أب   %40 شركة أدكعن

 ملي ن دوالر 0.9 ظبياإلمعرا  العربية املتيدة أب   %45 شركة مديل  لصنعجة اأدوية



 

    

ستامثر الس نوي  43  ©م2019تقرير املؤسسة الليبية لالإ
 

 ملي ن دوالر 48.6 لركيع %20 شركة أوبع

 ملي ن دوالر 0.4 مملكة البيريل %0.1835 مصرف الع  اإلسالمي
 

 

 

 ألف ي رو 100برأسمعمل و دره  م2014سمامعر، ل سلت سنة ل كة بعل عم  للمؤسلة اللي ية لإل إحد  ال ركع  املم

لم ، لتي وكع ة أة اع الادمع  اإلدارية واالسم عريةيلفع ية لتقدم هدمع  دجم ل  إحيث و عت ال ركة مب املؤسلة 

ليج ، وذل  للص مل ال ركة ج ى  ملة مل اإلجفعءا  المري ية حتى سنة س راإحتيعطي إإن عء مكت  معليع كدجم 

2019 
ي
 مل  ب  اللليع  املعليية. م لم لمديدهع مؤهرا

 
 

   

 للمؤسلة بعل عم  اململ كة ال ركع  إحد  املتيدة بعململكة سم عريةاإل  للادمع   (LIA Advisory UK)   شركة

 ألف 100  دره معمل برأس م2009 للنةو 01/04/2009ق ر م اإلدارة مجلس  رار بم    سلتل سمامعر لإل  اللي ية

 : التعلية امللددة اأن ية ممعرسة لغرل إس رليني  نيه

 .االسمامعرية للم روجع  املع   والتيلي  بعلدراسع  والقيعم الفنية سم عرا اإل  لقديم •

 .سمامعريةاإل   روجع امل ل ع ة  تصعديةاإل الجدو   بدراسع  القيعم •

 .العال ة ذا  الجهع  مب متاعملاإل  وشؤون املاعطر وإدارة القعة ةية اأجمعمل متع عة •

 .سمامعرلإل  اللي ية املؤسلة  ب  مل بهع ل لف أهر   أجمعمل أية •
 
 

 

                 ب ن املؤسمممممممممممممملمممممممممممممممة اللي يممة   يممة شممممممممممممممراكممةلفممعإبم  مم   م،2009ي يممة ال رويجيممة لاسمممممممممممممممممدة سممممممممممممممنممة لمم سمممممممممممممملمممممممممممممممت ال ممممممممممممممركممة الل

                                                                                   % ل ممممممممممممممركممة يممعرا ال رويجيممة.  100اململ كممة بنلممممممممممممممبممة  B.V ه لنممدااملؤسمممممممممممممملممممممممممممممممة ال طنيممة للنفط، شممممممممممممممركممة يممعرا و  سمممممممممممممممامممعرلإل 

 سمامعرا  أهر  لل ركة.إة أيد الب روكيميعئية املتمالة ت  الي ريع واأم ةيع. ال ل  د لم إن عء ال ركة إلةتعج امل ا
 

 :  عم ال ركعء بعل ركة اللي ية ال رويجية لاسمدة بت سيس شركت ن مسجلت ن به لندا ج ى الني  التع  
 

 الشركة الليبية النرويجية لألسمدة )شركة مساهمة(

 املساهمين

 ويجية لألسمدة الشركة الليبية النر

 املساهمين

 %و24.75سمامعر قاملؤسلمممممممممة اللي ية لإل  %و25سمامعر قاملؤسلة اللي ية لإل 

 و24.75املؤسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممملة ال طنية للنفط ق %و25املؤسلة ال طنية للنمممممممممممممفط ق

 %و1ال ركة اللي ية ال رويجية لاسمدة ق %و50ق B.Vيعرا ه لندا شممممممممممممممممممممممممممركة 

 و49.5ق B.Vيعرا ه لندا شممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممركة  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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ؤسلة ب ن امل 2009-2008الت سيس كعن هالمل سنتي  ،ملي ن دوالر أمري ي 450ره ل سلت ال ركة برأس معمل و د

ملي ن دوالر أمري ي  225دهلت مؤسلة النفط بيصة جينية  درهع  ،% ل   منهمع50ال طنية للنفط وشركة يعرا وبنلبة 

 عو واملرا   الاعلة بهع بمع  يهعمتمالة ت  أربب مصعنب لصنعجة امل اد الب روكيميعئية قمصنع ن للي ريع ومصنع ن لام ةي

  35اأرل املقعم جليهع املصعنب ق
ي
رة مل  ب  مؤسلة النفط لل ركة،  يمع  عم ال ري  ال رويج  بد ب و مؤ ج هكتعر لقريبع

 ق
ي
 وبم    جقد ميعلة بينهع وب ن مؤسلة النقط ملي ن دوالر أمري يو. دهلت مؤسلة اإل  225حصة ةقدا

ي
سمامعر مؤهرا

 ملؤسلة النفط قمب  رامة  ،دوالر أمري ي 112.5والبعلغة حصة مؤسلة النفط العينية اء ةصف   ر 
ي
لم د ب القيمة ةقدا

ملي ن دوالر أمري ي ةميجة الت هر ت  د ب  يمة امللعهمةو. لم ت كي   ري  مل  ب   10معلية لقدر بي ا   

 اإل الس ال ركة مل حع ةذ ةقع ذرية إل  مل وضعع ال ركة وإيجعد حل  لدراسة أم 2020امللعهم ن/ال ركعء هالمل سنة 

لمت امل ا قة ، %و مل  ب  املؤسلة ال طنية للنفط50ةتهت املفعوضع  بمق رح يتم بم  به شراء حصة ال ري  اأ نبي قإ

 .م2020ية البيب وال راء نهعية سنة ةتهت جملإج ى املق رح و 

 

 هالمل اأشهر مل سنة  لم ،دوالر أمري ي 1  ال رويج  بقيمة ولم شراء حصة ال ري 
ي
سم أاملعضية تغي ر م 2021مؤهرا

 ".  رويج  " ال ركة اللي ية لاسمدةسم ال ركة الجديد  ب هروج ال ري  الإه لندا وألبح  ةوجن ان ال ركة بدول
 

 تي:لبيت نل  امللعهمة  عد البيب كعأأ
 
 

 الشركة الليبية النرويجية لألسمدة )شركة مساهمة(

 املساهمين -مسجلة بهولندا 

 الشركة الليبية النرويجية لألسمدة 

 املساهمين

 و.24.75سمامعر قاملؤسلة اللي ية لإل  %و.25سمامعر قاملؤسلة اللي ية لإل 

 و.74.25املؤسلة ال طنية للنفط ق %و.75املؤسلة ال طنية للنفط ق

 %و.1ال ركة اللي ية لاسمدة بي ت  ق مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

 

 

 

 

 

 ةميجة لل ضب الجديد لل ركة  قد شهد  اأوضعع املعلية لل ركة ليلل و   الع ام  اإليجعبية التعلية:

 ت  :  التغ ر ت  سعر الصرف -1
ي
 أسعسيع

ي
ال ركة مل حع ة اإل الس وإجعدة  إةقعذسيعم  التغ ر ت  سعر الصرف دورا

م ستثنعء املعدة الاعإعليف الاعبتة بعلدينعر الليبي قبأن مبيعع  ال ركة بعلدوالر اأمري ي و   الت  ثحي ،ةتععشهعإ

 الغعز اليبيع و.

 إ -2
ي
مت نو ستمراره هالمل اللنت ن القعدإر اإليجعبي اللع   قواملت  ب : سيعم  التغ  رلفعع أسععر الي ريع واأم ةيع جعمليع

 ت  أسععر اأم ةيع والي ريع ا ى زيعدة اإليرادا . 

 ملي ن دينعر ليبي. 120يقدر ب كثر مل  6الرليد النقدي اللع   هالمل حتى شهر 
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 و.0 يمة ق 31/12/2019قرير ديل يت ت  بلغت  يمة ال ركة و   ل
 

اليع ة  1984- 1978همع ت  الف رة مع ب ن تعم  ال ركة ب ربعة مصعنب قمصنع ن للي ريع ومصنع ن لام ةيعو لم ل سيل

 : اإلةتع ية ل   منهمع ج ى الني  التع  

 اإلنتاجيةالطاقة  املصنع

 م ريوطل  1200ق 2مصنب اأم ةيع ر م 

 طل م ريو 1000ق 1واأم ةيع ر م 

 طل م ريو 1750ق 2مصنب ي ريع ر م 

 طل م ريو 1000ق 1مصنب ي ريع 
 

 

 بمصممممممممممممممنع ن للي ريمممع واأم ةيمممع وب
ي
                 %، وبيمممع مممة إ ممممعليمممة  90 ى إ% 85يمممع مممة إةتمممع يمممة ل راوح ممممع ب ن تعمممم  ال ممممممممممممممركمممة حمممعليمممع

  %.45قلاربب مصعنبو لقدر بي ا   
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 التي مل  إس راليجية

 شهر  18 إ ى 12شعملة للتي مل لمتد مل  إس راليجيةت  لنفيذ  لإلسمامعربدأ  املؤسلة اللي ية 
ي
لتع ي  مععي ر ال فع ية ا

 والل كمة وامللعءلة بهدف لي ير أسعلي  إدارتهع أل لهع املنم رة ح مل الععلم. 

املؤسلة بعلت ا   مب أ م  ممعرسع  الصنعدي  الليعدية بمع  التهيئة إلجعدة هي لة ت  إطعر راليجيةاإلس ول تي هذه 

 للجنة العق بع  التع عة 
ي
يممل تعكيم القيمة الل  ية وليقي  أهدا هع وتع ي  بنعء الاقة ت  املؤسلة لي  ن وا لع

 دولي ن و  رهم ب ن املؤسلة لمبب أ م  املمعرسع  الدوليةهعو والدومل اأهر  وامللمامريل الئلامم املتيدة قو ري  هبرا

 لصنعدي  الثروة الليعدية، مل هالمل ليبي  مبعدئ سعةميع  .

 جليهع مل حيث أليع  تععم  البن ك
ي
 يقيال

ي
 كمع لدرك املؤسلة أن ل ي ر ةكعم جق بع  اأمم املتيدة ج ى أل لهع يمب جبئع

إ عمة  إ ى، يلعى مجلس إدارة املؤسلة اإلس راليجية   ومل هالمل لنفيذ هذه الاعر ية وتععونهم مب املؤسلة وبعلتع

 ج ى يالية جنعلر رئيلية: اإلس راليجيةت تم  ، ة مب البن ك واملؤسلع  املعليةجال ع  إيجعبية ومامر 
 

 .. لي ير اإلدارة الداهلية للمؤسلة وأسل ب ت  إدارة أل لهع1

 .ملؤسلة. حمعية ول ن ولنمية مجم ع أل مل ا2

 . ح  كع ة ال زاجع  والدجعو  القعئمة وامللتملة. 3
 

 : ت  اإلس راليجيةلتما  أهداف هذه و 

م العق بع  اللع   ت  إطعر ةكع -ر املجمدة املجمدة و   -ضمعن ليبي  أ م  املمعرسع  اإلدارية وحمعية أل مل املؤسلة 

 .لهدف مل إن عء املؤسلة ملصللة ال ع  الليبيوو قع ملبعدئ سعةميع   لصنعدي  الثروة الليعدية إيمعءي ل

ؤسلة، بمع ت  ذل  لقعرير أداء لقديم معل مع  معلية مت عملة مل  هة ملتقلة يمكل التيق  منهع ح مل اسمامعرا  امل

 .سمامعرا اإل 

 مل اأطراف الاعلاة الت
ي
ي ال لتيم  أية ضمعن أن أل مل املؤسلة يتم التيكم  يهع وإدارتهع مل  ب  م ظفي املؤسلة بدال

 ملؤولية أمعم املؤسلة.

س ف لي ر      كب ر الكفعءة املهنية للمؤسلة وس ر ب   دة  اإلس راليجيةيعتقد مجلس إدارة املؤسلة أن هذه 

جمليعتهع لتتمعش ى مب أ م  املمعرسع  الععملية لصنعدي  الثروة الليعدية وستمكل املؤسلة مل إدارة أل لهع ب كبر  در 

 ة والكفعءة.مل الفععلي

  
ي
س راليجيتهع ط يلة املد  التي تهدف  إلجعدة هي لة ميع كهع وتعكيم القيمة إ وبعلت ازي مب ذل ، ل ال  املؤسلة أيمع

 .اإلسمامعرية ل لهع مل هالمل ليل ن جملية ال عذ القرارا  الل  ية أ 

م عرية جعملية ملتقلة ومعرو ة ت  مجعمل امللتقبلية، ل ال  املؤسلة جملهع مب شركع  اس اإلس راليجيةكج ء مل هذه  

 ط يلة املد . اإلسمامعرية هتصعلهع مل أ   التي ير والتيل ن امللتمر واملض ي  دمع ت  لنفيذ سيعسع  املؤسلة إ
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جدج 
ُ
 و د أ

ج
أ م  املمعرسع  الدولية لصنعدي  الثروة الليعدية وإلدارة  إلبععفة لممعن  درة املؤسلة ج ى   هية مكا

سلة املجمدة ب كبر  در مل الفععلية والكفعءة ت  إطعر ةكعم العق بع  اللع   لامم املتيدة وذل  مل ضمل أم امل املؤ 

 املؤسلة. إس راليجيةجنعلر إلالحع  الل كمة الرشيدة واإلدارة ت  

أكثر  راءا  داهليةهي ا  ملم سة وجملية ل ضب هيعك  لنكيمية وإ  بإل عذبم    هذه اإللالحع ، لل زم املؤسلة 

 تلع إكفعءة و 
ي
 لت   ر أكبر  در مل ال فع ية أن يتهع، التي تهدف للمعية ولنمية اسمامعراتهع      منهي. ع

 وس اإلس راليجيةمجلس إدارة املؤسلة بحجم املهمة امللقعة ج ى جعلقه ويعتبر أن لنفيذ هذه  ويقر
ي
 كب را
ي
 ف يما  ليديع

م عريل دولي ن لتقديم النصعئح املهنية املاتصة مل مصعدر ملتقلة ستععةة بمليتيل  لنفيذ هذه اإللالحع  اإل 

ل مجلس أمنعء املؤسلة مجلس اإلدارة بتقديم مق رحع  ب ص ص مرا ع ن  وميعيدة، ج ى س ي  املاعمل،  قد   ج

ذوي الابرة ذل ، سيتم تعي ن ملم عريل دولي ن مل  إ ىهعر ي ن وهبراء ت  إ راء التد ي  الجنعلي وامللعسبي. بعإلضع ة 

الععلية واالهتصعص ج ى مد  اأشهر املقبلة لتقديم امل  رة    ن لي ير اإلدارة الداهلية، وكذل  لقعرير أداء 

 االسمامعرا ؛ التد ي  امللعسبي والجنعلي وإدارة امل عريب والعمليع .

سمامعراتهع إحتى لتمكل مل لقييم   مل املؤسلة وسمتيل  هذه اإللالحع  تععون البن ك واملؤسلع  املعلية التي لدير أل

املؤسلة رك زة  إس راليجية     صليح وال عذ هيعرا  ملتقبلية  يمع يتعل  بعملععمال  امللتقبلية وبهذا ت    

 هع مل  ب  مجلس إدارة املؤسلة.إجتمعدي ت  لي يع و د لمت منع  تهع و اإل تصعد أسعسية مللعهمة املؤسلة ت  اإللالح 
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 متع عة ةكعم العق بع  و  للمعية األ مل  املؤسلة إس راليجية

بإجيعئه  و عمتاملجمدة ومع لتعرل له مل م عك   اأم املالعق بع  الدولية و  ض ع كب ر بم إهتمعمأولت املؤسلة 

وهيعب  اإلس راليجيةاملجمدة وذل  لت حيد  اأم املم روع متع عة  إطالقمل هنع كعن الل   ت  و  القص    اأول ية

املجمدة وا  راحهع ج ى اإلدارة العليع، وحتى ي  ن  اأم املالت ال  مب لجنة العق بع  ووضب اللل مل املنعسبة  يمع ي ص 

عم للتععم  مب ةك آلية وا لة املععلمهية و  إجداد ب  عمت املؤسلةهذا امل روع أداة إيجعبية تلعجد ج ى ليقي  الهدف 

التقعرير  إجداد املجمدة و  اأم املمتع عة  املجمدة اململ كة للمؤسلة وت م  واأل مل  اأم اململتع عة  العق بع  الدولية

 .واأهيعر امللتجدة اأم املالدورية جل وضب هذه 

 
ي
لفة   القعة ةية امل الت ال  مب امل عل، و املجمدة اأم املالتنلي  مب الجه د القعة ةية والعال ع  الععمة  يمع ي ص أيمع

ه  م 2019ت  هية العم  للنة  إدرا هعومل امللعئ  املهمة التي لم  املجمدة، اأم اململ  ب  املؤسلة  يمع ي ص 

 البيعةع  امليل بة   فع ية ول ضيح االيعر وإلعحة اأمللجنة الابراء التع عة ملجلس ك  مل لجنة العق بع  و مب  الت ال 

 اأملدارتهع  راء التجميد، وأيمع الت ال  مب مندوبي الدومل اأجمعء ت  مجلس إاأم امل و  الللبية التي  د ل ا ه

 ص.بعلاص  

 عأم املالتنلي  والت ال  امللتمر مب الجهع  التع عة وةق  ل ليع  إدارة املؤسلة ت  ك  مع يتعل  ب إ ىبعإلضع ة 

لقديم لقعرير و  عرسع  مل ش نهع م علفة ةكعم العق بع دراسة ةكعم العق بع  الدولية ولجن  أي مم وحثهع ج ى املجمدة

ت  حعلة ، وأم الهع لجهع  هعضعة للعق بع  الدولية إلعحةوبيعن ممعرستهع التجعرية وجدم تععملهع أو  عتهعدورية جل ن عط

 ة و عة ةية املجمدة يج  اللص مل ج ى امل ا قع  الالزمة بيريقة منكمة وشفع اأم املو للقي أي أم امل مل أست دام إ

 
ي
 .اأمللإلجفعءا  واإل راءا  املنص ص جليهع ت   رارا  مجلس  وو قع

وذل  املجمدة  اأم املالتنلي  والت ال  مب الجهع  التع عة وامل عل  القعة ةية امل لفة بم ض ع كمع لتممل الاية  

لمعرب ل  ن له أيعر سلبية  جدم حدوثيممل بمع الت ال  مب لجنة اأمم املتيدة  ب ن هذه الجهع   إس راليجية لت حيد

 .املجمدة اأم املج ى 

لد  املؤسلع  الدولية، يتممل آلية الت ال   اأم املبملف لراهيص إدارة  هتمعمبعإلضع ة ل ضب هية جم  لتممل اإل 

الدجم الالزم  مب هذه املؤسلع  واللص مل ج ى امل ا قع  الالزمة، بعأضع ة إلم عةية ل ليف م عل   عة ةية دولية لتقديم

 ت  هذا امللف.

ج ى س ي  املاعمل ال اللصر وت  س ي  الت ال  امللتمر  عط امل ض جة ت  الاية لم لنفيذهع؛يمكل الق مل ب ن أ ل  النق

الت ال  مب ك  مل لجنة الابراء التع عة لامم املتيدة جقد  املؤسلة جدة ا تمعجع  مب  ري   إس راليجيةول حيد 

 .ركع  التع عة للم رهع للتبعحث ت  م ض ع العق بع  ومد اللجنة بعل يعئ  امليل بةالابراء ودج ة ال 
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ني ي رك بيم ر و د املؤسلة وسف ر لي يع لد  اأمم املتيدة مب ك  أجمعء ب اأملجلس  تمعجع  ت  مكمع لم جقد إ 

جل التجميد ت  وضعه اللع   وامليعلبة ر الللبية النعلجة و لت ضيح اأيع اأمللجنة العق بع  مجتمع ن قأجمعء مجلس 

 بتيل ن ةكعم التجميد.

التنلي  والت ال  امللتمر مب الجهع  ويتم اريعر الللبية للتجميد جل لرئيس لجنة العق بع . رسعمل مذكرا  مفصلة و إ

 بع  الدولية ولجن  املجمدة وحثهع ج ى دراسة ةكعم العق عأم املالتع عة وةق  ل ليع  إدارة املؤسلة ت  ك  مع يتعل  ب

 ،   مل ش نهع م علفة ةكعم العق بع أي ممعرسع
ي
اإلجفعءا  واإل راءا  التي  شعرحة ل  حمذكرة إجداد و د لم أيمع

  املجمدة اأم املست دام لللص مل ج ى ال راهيص الالزمة إل هع إلبعجيج  
ي
مذكرة لل ركع   و قع لنكعم العق بع  وأيمع

 .شركعتهع   ر املدر ة بق ائم العق بع  الدولية التع عة للمؤسلة ب ص ص حمعية

وج ى لعيد هذا امللف يج  اإلشعرة لتلقي املؤسلة لايعب رسني مل  ب  لجنة العق بع  الدولية ُي يد بمبني املؤسلة 

لة لاية لي مل شعملة لتممل مجم جة مل االس راليجيع  وامل عريب التي تهدف الر ب مل م عةة املؤس لإلسمامعراللي ية 

 وتع ي  الل كمة وال فع ية، وهذا مع يدجم املؤسلة ت  إةجعز لقدم    ن هذا امللف.
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