
 

 

  مصرف ليبيا المركزي

  إدارة البحوث واإلحصاء

  

  األساسية  الماليةالمؤشرات و البياناتأھم 

   للمصارف التجارية 

  

  2016للربع األول 

 



   2016 من عام لربع األولل المالية للمصارف التجارية البياناتأھم تطور 

كانت عليه خالل نفس  مقارنة عما تغيرات  2016من عام  األولالربع نھاية  لمصارف التجاريةلالمالية  لبياناتا شھدت

   : على النحو التالي  وذلك 2015عام الفترة من 

 نھاية فيمليار دينار  91.9 ليصل إلى % 2.0  بمعدل قدره )حسابات النظامية ستثناء الاب(  إجمالي األصول تنخفضإ -

ائلة ــول الســـاألص شكلتد ــوق ، 2015نفس الفترة من عام  مليار دينار في 93.7 مقابل ، 2016 من عام األولالربع 

   . % 60.3 من إجمالي األصول ما نسبته مليار دينار 55.4  البالغة

من  األولالربع  نھاية دينار في يونمل 19976.1 الممنوحة مناالئتمانية والتسھيالت  والسلف القروضارتفع اجمالي  -

 وقد شكلت القروض  ، % 0.1بلغ  نموبمعدل  أي ، 2016 نفس الفترة من دينار في  مليون 19986.6 إلى 2015 عام

 %21.8 ، كما شكلت من اجمالي األصول ما نسبته% 27.7 ما نسبته إلى اجمالي الودائع الممنوحة االئتمانية والتسھيالت

 مليار 14.1ما قيمته  2016 من عام األولنھاية الربع في  وحده رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص بلغوقد ، 

للقطاع العام ، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة من إجمالي القروض والتسھيالت اإلئتمانية % 70.5دينار، وما نسبته 

   .دينار مليار 5.9 وقيمتھا%  29.5سبة الباقية الن

              وحةــالممناالئتمانية الت ـوالتسھي والسلف روضـالق اليـوك فيھا إلجمـص تغطية الديون المشكـت نسبة مخصـبلغ -

  . 2015عام  نفس الفترة منفي %  13.4قابل م 2016عام الربع األول من نھاية في %  14.0ما نسبته 

 إلى 2015 من عام األولنھاية الربع في  ارـمليار دين 76.2 من لدى المصـارف التجـارية  العمالء  ودائع نخفضتإ -

وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته   ،% 5.5  بلغأي بمعدل  ،2016 من عام األولنھاية الربع  في مليار دينار 72.1

ولم تشكل ودائع ، الودائع إجماليمن  % 14.7ألجل ما نسبته  الودائع، في حين شكلت الودائع إجماليمن  84.5%

 قيمته  ما 2016 من عام األولنھاية الربع في  رصيد ودائع القطاع الخاص بلغقد و % . 0.8ته فقط نسبما  الإ االدخار

النسبة الباقية  وميوالحك يما شكل رصيد ودائع القطاع العاممن إجمالي الودائع ، ف%  50.9مليار دينار، ومانسبته  36.7

مليار دينار ودائع للشركات ومؤسسات القطاع  31.4، منه مليار دينار من إجمالي الودائع  35.3أي ماقيمته %  49.1

  .) أرصدة مرتبات ومصروفات عمومية (  مليار دينار ودائع حكومية  4.0العام و 

مليون دينار في  4969.4إلى  2015 األولية الربع نھامليون دينار في   4773.0إرتفع إجمالي حقوق المساھمين من  -

  % . 4.1  ، وبمعدل نمو بلغ 2016 من عام األولنھاية الربه 

   بمعدل 2016 من عام األولالربع خالل أرباح المصارف التجارية قبل خصم المخصصات والضرائب  رتفعتإ -

         والتي بلغت 2015نفس الفترة من العام  مليون دينار مقارنة عما كانت عليه خالل 69.3لتصل إلى  % 167.7

  .مليون دينار  25.9

  إدارة البحوث واإلحصـــاء 



 (مليون دينار)

2016/32016/3

2015/32015/12

3.60.1-143,833.5138,532.6138,657.1 إجمالي الميزانية ( األصول + الحسابات النظامية ) 

2.01.8-93,689.290,233.491,857.7 إجمالي األصول 

12.32.0-63,113.454,292.855,361.3 إجمالي نقدية وارصدة لدى المصارف

1.1-19,976.120,212.819,986.60.1 إجمالي القروض والسلفيات والتسھيالت

1,277.51,787.81,788.840.00.1 إجمالي االستثمارت

5.51.1-76,216.371,257.172,055.7 إجمالي ودائع العمالء 

4,773.04,874.54,969.44.11.9 إجمالي حقوق الملكية 

3,727.73,941.83,973.56.60.8 إجمالي المخصصات

-25.9213.069.3167.7 أرباح الفترة

-19,183.019,214.019,214.00.2 مجموع عدد العاملين

--521.0521.0521.0 مجموع عدد الفروع والوكاالت

--67.460.260.3 األصول السائلة / اجمالي األصول %

--21.322.421.8 إجمالي القروض / اجمالي األصول %

--5.15.45.4 حقوق الملكية / اجمالي االصول %

--179.8173.2176.3 إجمالي األصول / عدد الفروع ( مليون دينار )

--4.94.74.8 إجمالي األصول / عدد العاملين ( مليون دينار )

--26.228.427.7 إجمالي القروض /  إجمالي الودائع %

--0.030.20.1إجمالي الربح /  األصول %  (*)

--0.54.41.4إجمالي الربح /  حقوق الملكية %   (*)
(*)  أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب  .

( 1 ) الجدول
   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية

2015/32015/122016/3البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2016/32016/3

2015/32015/12

5.51.1-76,216.371,257.172,055.7  إجمالي الودائع

20.00.5-144,138.635,139.735,323.7- ودائع الحكومة والقطاع العام 

2.4-13.7-4,596.04,059.93,964.3ــ ودائع الحكومة 
20.70.9-39,542.631,079.831,359.4     ــ ودائع القطاع العام 

232,077.836,117.436,731.914.51.7- ودائع القطاع الخاص 

53,740.458,725.960,905.013.33.7  إجمالي الودائع تحت الطلب

11.5-51.7-21,884.811,956.710,579.7  إجمالي الودائع ألجل

0.6-3.4-591.1574.5570.9  إجمالي ودائع االدخار

--70.582.484.5  إجمالي الودائع تحت الطلب /  إجمالي الودائع %

--28.716.814.7  إجمالي الودائع ألجل / إجمالي الودائع %

--0.80.80.8  إجمالي ودائع االدخار /  إجمالي الودائع %

--81.479.078.4  إجمالي الودائع / إجمالي الخصوم %

الجدول ( 2 ) 
مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية 

2015/32015/122016/3البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2016/32016/3

2015/32015/12

1.1-19,976.120,212.819,986.60.1 إجمالي االئتمان

1.1-4.5-16,189.75,982.85,914.2- االئتمان الممنوح للقطاع العام 
1.1-213,786.414,230.114,072.32.1- االئتمان الممنوح للقطاع الخاص 

0.3-4,543.55,440.15,423.319.4 إجمالي السلفيات والسحب على المكشوف 

2.6-9.2-7,094.56,608.66,439.4 إجمالي السلف االجتماعية (*)

1.5-11,638.012,048.711,862.71.9 إجمالي السلفيات والسحب على المكشوف والسلف االجتماعية

0.5-2.6-8,338.28,164.28,123.9القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

--35.532.732.2 السلف االجتماعية / إجمالي االئتمان %

--41.740.440.6القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى/اجمالي االئتمان%

--21.322.421.8 إجمالي االئتمان / إجمالي األصول % 

--26.228.427.7 إجمالي االئتمان / إجمالي الودائع % 

(*) تشمل قروض المرابحة اإلسالمة لألفراد ابتداً من العام 2013 .

الجدول ( 3 )
مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 

2015/32015/122016/3البيان  /  الفترة
معدل التغير %



" مليون دينار "" مليون دينار "

النسبة %القيمةالمصرفالنسبة %القيمةالمصرف

25,336.135.2مصرف  الجمھورية32,190.135.0مصرف الجمھورية

13,747.419.1المصرف التجاري الوطني17,810.919.4المصرف التجاري الوطني

10,226.414.2مصرف الصحارى 12,837.314.0مصرف الوحدة

9,235.512.8مصرف الوحدة11,870.412.9مصرف الصحارى

5,042.87.0مصرف التجارة والتنمية 5,768.06.3مصرف التجارة والتنمية 

2,106.82.9مصرف شمال أفريقيا 2,991.73.3مصرف شمال أفريقيا 

1,296.41.8وحدة الدينار الليبي ( المصرف الليبي الخارجي )1,443.21.6وحدة الدينار الليبي ( المصرف الليبي الخارجي )

1,155.81.6مصرف األجماع العربي1,417.31.5مصرف األجماع العربي

991.91.4مصرف الواحة1,335.51.5مصرف االمان للتجارة واالستثمار

845.51.2مصرف االمان للتجارة واالستثمار1,272.11.4مصرف الواحة

504.90.7المصرف المتحد للتجارة واالستثمار814.20.9مصرف الخليج األول الليبي

472.10.7مصرف الخليج األول الليبي 689.90.8المصرف المتحد للتجارة واالستثمار

339.10.5مصرف الوفاء460.50.5مصرف الوفاء

292.80.4المصرف التجاري العربي361.80.4المصرف التجاري العربي

233.00.3مصرف المتوسط300.50.3مصرف السراي للتجارة واالستثمار

229.10.3مصرف السراي للتجارة واالستثمار294.20.3مصرف المتوسط

72,055.7100.0مجموع المصارف91,857.7100.0مجموع المصارف

ترتيب المصارف التجارية حسب بياناتھا المالية للربع األول من العام  2016
الجدول رقم (1)

حسب الودائع حسب األصول
الجدول رقم (2)



 "نسب مئوية " " مليون دينار "

المصرفالنسبة %القيمةالمصرف

مصرف شمال أفريقيا 8,974.844.9مصرف الجمھورية

مصرف الجمھورية4,657.023.3المصرف التجاري الوطني

المصرف التجاري الوطني2,209.711.1مصرف الوحدة

مصرف الوفاء1,852.39.3مصرف الصحارى

المصرف المتحد للتجارة واالستثمار863.44.3مصرف شمال أفريقيا 

مصرف الوحدة569.72.9مصرف التجارة والتنمية

مصرف الواحة212.31.1مصرف األجماع العربي

مصرف االجماع العربي 193.91.0مصرف الواحة

مصرف الصحارى129.30.6المصرف المتحد للتجارة واالستثمار

مصرف المتوسط110.90.6مصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمار89.90.4مصرف الوفاء

مصرف التجارة والتنمية 38.40.2مصرف المتوسط

مصرف السراي للتجارة واالستثمار32.10.2مصرف الخليج األول الليبي

المصرف التجاري العربي28.00.1المصرف التجاري العربي 

مصرف الخليج األول الليبي24.50.1مصرف السراي للتجارة واالستثمار

وحدة الدينار الليبي ( المصرف الليبي الخارجي )0.20.0وحدة الدينار الليبي ( المصرف الليبي الخارجي )

كل المصارف19,986.6100.0كل المصارف

35.4

33.9

26.5

25.6

23.9

19.6

18.4

18.1

16.5

13.1

11.3

10.7

41.0

التسھيالت النقدية / الودائع

حسب االئتمان
جدول رقم (4)الجدول رقم (3)

نسبة التسھيالت االئتمانية النقدية الى الودائع

9.6

6.8

0.0

27.7



المصرفالمصرف

مصرف الجمھوريةمصرف الوحدة

المصرف التجاري الوطنيمصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

مصرف الوحدةمصرف الصحارى

مصرف الصحارىالمصرف التجاري الوطني

مصرف شمال أفريقيا مصرف المتحد للتجارة واالستثمار

مصرف الخليج األول الليبيمصرف التجارة والتنمية

مصرف التجارة والتنميةوحدة الدينار الليبي ( المصرف الليبي الخارجي )

مصرف الواحةمصرف االجماع العربي

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمارمصرف المتوسط

مصرف االجماع العربيمصرف الخليج األول الليبي

مصرف المتحد للتجارة واالستثمارمصرف السراي للتجارة واالستثمار

مصرف الوفاءالمصرف التجاري العربي

المصرف التجاري العربيمصرف الواحة

مصرف السراي للتجارة واالستثمارمصرف الوفاء

مصرف المتوسطمصرف شمال أفريقيا 

وحدة الدينار الليبي ( المصرف الليبي الخارجي )مصرف الجمھورية

كل المصارفكل المصارف

14.1

8.8

6.2

2.1

حسب حقوق المساھمين 

1.9

1.3

0.6

0.5

0.3

801.1

595.9

480.4

341.6

0.1

0.0

-0.1

298.3

237.3

154.3

136.4

21.6

14.4

-0.4

-2.1

69.3

118.6

108.4

61.7

37.6

34.8

28.6

1.9

الجدول رقم (6)

5,038.8

1,601.8

الجدول رقم (5)
حسب األرباح قبل خصم المخصصات والضرائب

" مليون دينار "

العددالقيمة


