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  إدارة البحوث واإلحصاء    
 



 

  للمصارف التجاريةالمالية  البياناتأهم تطور ملخص ل

 2018 الربع الثالثنهاية 

مقارنة عما  اإليجابية تغيراتبعض ال  2018الربع الثالث نهاية  لمصارف التجاريةالبيانات المالية ل شهدت

  وذلك على النحو التالي :  2017في نفس الفترة من عام كانت عليه 

مليار دينار في نهاية  115.4أصول المصارف التجارية ) باستثناء الحسابات النظامية ( من إجمالي  إرتفع -

 ،%10.5، أي بمعدل نمو قدره  2018الربع الثالث في نهاية مليار دينار  127.5إلى نحو 2017الربع الثالث 

% ، 75.0من إجمالي األصول ما نسبته   دينار مليار 95.6 نحوالبالغة ائلة ــول الســـاألص شكلتد ــوق

 . 2017في نفس الفترة من عام % عن ما كانت عليه  70.4مقارنة بمانسبته 

إرتفع إجمالي الودائع تحت الطلب لدى المصرف المركزي بما فيها ودائع اإلحتياطي اإللزامي بشكل كبير  -

ليار م 47.3مقابل   ، 2018الربع الثالث  مليار دينار في نهاية 61.4مليار دينار لتصل إلى  14.1بمقدار 

   .2017دينار في نهاية الربع الثالث 

الربع الثالث  نهاية دينار في مليار 17.8 من من المصارف التجارية الممنوحإنخفض اجمالي اإلئتمان  -

حيث لوحظ  % ،7.5إنخفاض  بمعدل أي ، 2018الربع الثالث نهاية  دينار في مليار 16.5إلى  2017

، وكذلك  2013( لسنة 1إنخفاض معدل منح اإلئتمان لدى المصارف التجارية وذلك بعد صدور القانون رقم )

 االئتمانية والتسهيالت وقد شكلت القروضاإلقتصادية التي تمر بها البالد، نتيجة الظروف السياسية و

% 12.9لت من اجمالي األصول ما نسبته %، كما شك15.5 ما نسبته إلى اجمالي الخصوم اإليداعية الممنوحة

مليار دينار،  11.5ما قيمته  2018الربع الثالث ، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية 

% من إجمالي القروض والتسهيالت اإلئتمانية، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع 69.7وما نسبته 

 دينار.  اتمليار 5.0 نحو وقيمتها% 30.3العام النسبة الباقية 

 نهاية % في18.9نسبة   وحــالممنبلغـت نسبة تغطية مخصـص الديون المشكـوك فيها إلجمـالي اإلئتمان  -

 .  2017الربع الثالث % في نهاية  16.2مقابل  2018الربع الثالث 



 إلى  2017الربع الثالث ي نهاية ف ارـمليار دين 94.4 منارية إرتفعت ودائع العمـالء لـدى المصارف التج -

ما  وقد شكلت الودائع تحت الطلب % ، 12.7  أي بمعدل ، 2018الربع الثالث في نهاية  مليار دينار 106.4

، الودائع إجماليمن  % فقط 11.0الودائع، في حين شكلت الودائع ألجل ما نسبته  إجماليمن  %88.4نسبته 

 فيما يتعلق بتوزيع إجمالي الودائع حسب القطاعات فقدو ،% فقط  0.6ته نسبما  الإولم تشكل ودائع االدخار

% من  58.7مليار دينار، ومانسبته  62.5ما قيمته  2018الربع الثالث ودائع القطاع الخاص في نهاية  تبلغ

% أي ماقيمته  41.3 مي النسبة الباقية وقدرهاإجمالي الودائع ، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكو

          نحومليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام و 33.2مليار دينار من إجمالي الودائع ، منها  43.9

 مليار دينار ودائع حكومية  .10.7

إلى   2017الربع الثالث مليار دينار في نهاية  5.2المصارف التجارية من  لدىكية إرتفع إجمالي حقوق المل -

 % . 1.3، وبمعدل نمو بلغ  2018الربع الثالث مليار دينار في نهاية  5.3

 2018الربع الثالث أرباح المصارف التجارية قبل خصم المخصصات والضرائب خالل  صافي إرتفع -

  2017خالل نفس الفترة من عام مقارنة عما كانت عليه  ،مليون دينار 827.3% لتصل إلى 128.2بمعدل 

 مليون دينار. 362.6والتي بلغت 



 (مليون دينار)

2018/92018/9

2017/92017/12

162,046.8163,012.0173,242.36.96.3 (الحسابات النظامية + األصول  ) إجمالي الميزانية 

115,395.6116,477.0127,524.610.59.5 إجمالي األصول 

16.74.7-687.9547.2572.7إجمالي النقدية بخزائن المصارف 

73,722.879,846.689,971.222.012.7إجمالي الودائع لدى المصرف المركزي

14.1-35.6-1,350.21,012.5869.4إجمالي الودائع لدى المصارف 

39.521.3-1,752.9874.11,060.3إجمالي الودائع لدى المصرف الليبي الخارجي 

16.911.9-3,777.12,803.03,137.9إجمالي الودائع لدى المراسلين بالخارج 

1.90.03-6,505.66,379.86,381.5إجمالي المقاصة بين المصارف

5.4-7.5-17,837.517,446.616,503.9إجمالي القروض والسلفيات والتسهيالت

23.74.4-1,794.01,311.51,369.2إجمالي االستثمارت

94,392.995,938.6106,408.612.710.9إجمالي ودائع العمالء 

7.9-57.1-791.4368.5339.4إجمالي الحسابات المكشوفة لدى المراسلين 

5,208.75,087.45,278.31.33.8 إجمالي حقوق الملكية 

4,224.24,472.94,560.18.01.9 إجمالي المخصصات

362.6464.4827.3128.278.1 أرباح العام

5215225261.00.8 عدد الفروع والوكاالت

0.1-0.1-19,25519,25919,232 عدد العاملين 

--70.473.075.0%اجمالي األصول /  األصول السائلة 

--15.515.012.9%اجمالي األصول /  إجمالي القروض 

--4.54.44.1%اجمالي االصول /  حقوق الملكية 

--221.5223.1242.4(مليون دينار  )عدد الفروع /  إجمالي األصول 

--6.06.06.6(مليون دينار  )عدد العاملين /  إجمالي األصول 

--18.918.215.5%إجمالي الودائع /   إجمالي القروض 

--0.30.40.6(*)%  األصول /  إجمالي الربح 

--7.09.115.7(*)%   حقوق الملكية /  إجمالي الربح 

.أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب    (*)

( 1 )الجدول 

   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية  

2017/92017/122018/9الفترة/  البيان  

%معدل التغير 



 (مليون دينار)

2018/92018/9

2017/92017/12

41,751.340,710.943,913.25.27.9ودائع الحكومة والقطاع العام - 1

1.115.7-10,803.99,234.810,688.3(الوزارات والهيئات الممولة من الميزانية العامة  )  ــ ودائع الحكومة 

30,947.431,476.133,224.97.45.6            ــ ودائع القطاع العام 

52,641.655,227.762,495.418.713.2ودائع القطاع الخاص - 2

33,790.536,295.441,662.323.314.8            ــ ودائع األفراد 

18,851.118,932.320,833.110.510.0            ــ ودائع الشركات والجهات األخرى 

94,392.995,938.6106,408.612.710.9  إجمالي الودائع

83,465.784,827.693,964.212.610.8ودائع تحت الطلب

10,336.610,519.211,854.114.712.7ودائع ألجل

0.2-0.03-590.6591.7590.4 ودائع االدخار

--88.488.488.3%إجمالي الودائع /   ودائع تحت الطلب 

--11.011.011.1%إجمالي الودائع / ودائع ألجل 

--0.60.60.6%إجمالي الودائع /  ودائع االدخار 

--82.782.483.4%إجمالي الخصوم /   إجمالي الودائع 

 ( 2 )الجدول 

مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية 

2017/92017/122018/9الفترة/  البيان  

%معدل التغير 



 (مليون دينار)

2018/92018/9

2017/92017/12

10.5-14.5-5,838.25,578.94,993.1االئتمان الممنوح للقطاع العام - 1

3.0-4.1-11,999.411,867.711,510.8االئتمان الممنوح للقطاع الخاص - 2

5.4-7.5-17,837.617,446.616,503.9 إجمالي االئتمان

0.82.1-4,648.94,517.04,610.5 السلفيات والسحب على المكشوف 

16.9-19.3-5,056.64,912.54,082.7(*)السلف االجتماعية 

7.8-10.4-9,705.59,429.58,693.2  السلفيات والسحب على المكشوف والسلف االجتماعية

2.6-4.0-8,132.18,017.17,810.7القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

--28.328.224.7%إجمالي االئتمان  / (*) السلف االجتماعية 

--26.125.927.9%إجمالي االئتمان /   السلفيات والسحب على المكشوف 

--45.646.047.3%اجمالي االئتمان/القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

--15.515.012.9% إجمالي األصول /  إجمالي االئتمان 

--18.718.215.5% إجمالي الودائع /  إجمالي االئتمان 

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

( 3 )الجدول 

مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 

2017/92017/122018/9الفترة/  البيان  
%معدل التغير 


