
    : المالية للمصارف التجارية البياناتأهم تطور 

 وذلك هامة تغيرات 2012 سبتمبرإلى  2011 سبتمبرمن  الفترة خالل لمصارف التجاريةلالمالية  لبياناتا شهدت

   : على النحو التالي 

مليار دينار  76.2 ليصل إلى %11.1  بمعدل نمو قدره )ستثناء الحسابات النظامية اب(  إجمالي األصول ازداد -

عليه  تمقارنة عما آان% 7.4بمعدل نمو قدره و  ،2011 سبتمبر مليار دينار في 68.6 مقابل،  2012 سبتمبرفي 

 هـــول ما نسبتـــاألص إجمــاليمن مليار دينار  52.6والبالغة ائلة ــول الســـلت األصــد شكــوق ، 2011في نهاية 

مليار 32.9، التي وصل رصيدها إلى لدى مصرف ليبيا المرآزي داعشهادات إيفي شكل  أآثر من نصفها 69.0%

   . 2012 سبتمبرفي نهاية  دينار

إلى  2011سبتمبر  نهاية دينار في مليون 12514.1 الممنوحة مناالئتمانية القروض والتسهيالت ارتفع اجمالي  -

إرتفعت بمعدل نمو قدره و  ،% 19.7بلغ  نموبمعدل  أي ، 2012 سبتمبر نهاية دينار في مليون 14978.8

 منالممنوحة  االئتمانية وقد شكلت القروض والتسهيالت . 2011مقارنة عما آانت عليه في نهاية % 17.1

وقد  .، وهى نسب متدنية جدا %19.7 إجمالي األصول ما نسبته آما شكلت من ،%24.6 إجمالي الودائع ما نسبته

مليون دينار، وما نسبته  9791.6ما قيمته  2012 سبتمبرنهاية  رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في بلغ

للقطاع العام النسبة ، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة من إجمالي القروض والتسهيالت اإلئتمانية 65.4%

   .مليون دينار 5187.3 وقيمتها، % 34.6الباقية 

 مليار دينار  60.8  إلى  2011 سبتمبرفي  ارـنمليار دي 55.8 من إرتفعت الودائع لدى المصـارف التجـارية  -

مقارنة عما آانت عليه في % 3.9بمعدل نمو قدره و  ،% 8.8  أي بمعدل نمو قدره ،2012 سبتمبرفي نهاية 

الودائع، في حين شكلت الودائع ألجل  إجماليمن  %79.0وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته  ، 2011نهاية 

رصيد ودائع القطاع  قد شكل و % .1.1نسبة  الإ ولم تشكل ودائع االدخار، الودائع جماليإمن  %19.9ما نسبته 

من إجمالي الودائع ، فيما شكل % 45.2مليار دينار، ومانسبته  27.5 قيمته  ما 2012 سبتمبرفي نهاية  الخاص

  .إجمالي الودائع مليار دينار من  33.3أي ماقيمته % 54.8رصيد ودائع القطاع العام النسبة الباقية 

 مليون دينار 4659.5 إلى 2011 سبتمبراية ـفي نه ارـمليون دين 4521.9 وق المساهمين منــحق إجمالي ارتفع -

عما آانت عليه في نهاية عام % 6.7وبمدل نمو أعلى وقدره ، % 3.0 بلغ نمو وبمعدل،  2012 سبتمبر في نهاية

  .مليون دينار 4365.2، والبالغة  2011



 (مليون دينار)

2012/92012/9
2011/92011/12

136988.2136858.3145554.36.36.4 اجمالي الميزانية ( األصول + الحسابات النظامية ) 
68602.170938.076192.211.17.4 اجمالي األصول 

48382.051749.652649.68.81.7 اجمالي نقدية وارصدة لدى المصارف
12514.112786.614978.819.717.1 اجمالي القروض والسلفيات والتسهيالت

738.9738.9754.32.12.1 اجمالي االستثمارت
55834.858480.060771.18.83.9 اجمالي ودائع العمالء 
4521.94365.24659.53.06.7 اجمالي حقوق الملكية 
2748.43010.73141.714.34.3 اجمالي المخصصات
13.2--1010.4877.2- اجمالي االيرادات

20.3--608.8485.1- اجمالي المصروفات 
2.4-281.0401.6392.139.5 أرباح الفترة

0.1-0.8-176771755017527 مجموع عدد العاملين
4784814892.31.7 مجموع عدد الفروع

5.3-2.0-70.573.069.1 األصول السائلة / اجمالي األصول %
18.218.019.77.89.1 إجمالي القروض / اجمالي األصول %
0.6-7.2-6.66.26.1 حقوق المساهمين / اجمالي االصول %

143.5147.5155.88.65.6 إجمالي األصول / عدد الفروع ( مليون دينار )
3.94.04.312.07.5 إجمالي األصول / عدد العاملين ( مليون دينار )

22.421.924.610.012.7 إجمالي القروض /  إجمالي الودائع %
9.1-0.40.60.525.6أجمالي الربح /  األصول %  (*)

8.5-6.29.28.435.4أجمالي الربح /  حقوق الملكية %   (*)
(*)  أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب  .

الجدول ( 1 )
   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية

2011/92011/122012/9البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2012/92012/9
2011/92011/12

55834.858480.060771.18.83.9  أجمالي الودائع

44914.246376.447980.46.83.5  أجمالي الودائع تحت الطلب

10247.811419.712109.018.26.0  أجمالي الودائع ألجل

0.3-672.8683.9681.71.3  أجمالي ودائع االدخار

0.4-1.9-80.479.379.0  أجمالي الودائع تحت الطلب /  أجمالي الودائع %

18.419.519.98.62.0  أجمالي الودائع ألجل /  أجمالي الودائع %

4.1-6.9-1.21.21.1  أجمالي ودائع االدخار /  أجمالي الودائع %

3.2-2.0-81.482.479.8 أجمالي الودائع / اجمالي الخصوم %

الجدول ( 2 ) 
مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية 

2011/92011/122012/9البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2012/92012/9
2011/92011/12

12514.112786.614978.819.717.1 اجمالي االئتمان

1.8-0.4-1138.91154.71134.3 أجمالي القروض العقارية

3330.43337.14214.126.526.3 أجمالي السلف االجتماعية

4469.34491.85348.419.719.1 أجمالي القروض العقارية والسلف االجتماعية

8044.88294.89630.419.716.1القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

16.1-16.8-9.19.07.6 القروض العقارية / اجمالي االئتمان %

26.626.128.15.77.8 السلف االجتماعية / اجمالي االئتمان %

35.735.135.70.01.6 القروض العقارية والسلف االجتماعية / اجمالي االئتمان %

0.9-64.364.964.30.0 اجمالي االيرادات

18.218.019.77.89.1 اجمالي االئتمان / اجمالي األصول % 

22.421.924.610.012.7 اجمالي االئتمان / اجمالي الودائع % 

الجدول ( 3 )
مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 

2011/92011/122012/9البيان  /  الفترة
معدل التغير %



" مليون دينار "" مليون دينار "

النسبة %القيمةالمصرفالنسبة %القيمةالمصرف

25,967.042.7مصرف  الجمهورية29,567.638.8مصرف الجمهورية

10,416.917.1المصرف التجاري الوطني15,825.220.8المصرف التجاري الوطني

8,360.513.8مصرف الوحدة10,286.213.5مصرف الوحدة

8,241.913.6مصرف الصحارى 9,837.712.9مصرف الصحارى

3,283.25.4مصرف التجارة والتنمية 3,685.64.8مصرف التجارة والتنمية 

1,493.92.5مصرف شمال أفريقيا 2,554.13.4مصرف شمال أفريقيا 

891.21.5مصرف االمان للتجارة واالستثمار1,199.21.6مصرف االمان للتجارة واالستثمار

670.11.1مصرف الواحة1,033.01.4مصرف الواحة

465.20.8مصرف األجماع العربي614.30.8مصرف الخليج األول الليبي

322.50.5مصرف الخليج األول الليبي 591.90.8مصرف األجماع العربي

227.00.4المصرف المتحد للتجارة واالستثمار352.30.5المصرف المتحد للتجارة واالستثمار

114.50.2مصرف الوفاء195.90.3مصرف الوفاء

109.10.2مصرف المتوسط153.40.2مصرف السراي للتجارة واالستثمار

104.70.2مصرف السراي للتجارة واالستثمار149.50.2المصرف التجاري العربي

103.40.2المصرف التجاري العربي146.30.2مصرف المتوسط
60,771.1100.0مجموع المصارف76,192.2100.0مجموع المصارف

الجدول رقم (2)

ترتيب المصارف التجارية حسب بياناتها المالية للربع الثالث من العام  2012
الجدول رقم (1)

حسب الودائع حسب األصول



 "نسب مئوية " " مليون دينار "

المصرفالنسبة %القيمةالمصرف

مصرف الوفاء6,101.540.7مصرف الجمهورية

مصرف شمال أفريقيا 3,509.223.4المصرف التجاري الوطني

مصرف السراي للتجارة واالستثمار1,933.112.9مصرف الوحدة

المصرف التجاري الوطني1,785.011.9مصرف الصحارى

المصرف المتحد للتجارة واالستثمار700.74.7مصرف شمال أفريقيا 

مصرف المتوسط419.02.8مصرف التجارة والتنمية

المصرف التجاري العربي119.40.8مصرف الواحة

مصرف الجمهورية97.40.7مصرف األجماع العربي

مصرف الوحدة93.00.6مصرف الوفاء

مصرف الصحارى71.80.5المصرف المتحد للتجارة واالستثمار

مصرف االجماع العربي 44.60.3مصرف السراي للتجارة واالستثمار

مصرف الواحة31.90.2مصرف المتوسط

مصرف التجارة والتنمية 28.40.2مصرف الخليج األول الليبي

مصرف الخليج األول الليبي26.50.2المصرف التجاري العربي 

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمار17.30.1مصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

آل المصارف14,978.8100.0آل المصارف

جدول رقم (4)
نسبة التسهيالت االئتمانية النقدية الى الودائع

الجدول رقم (3)
حسب االئتمان

24.6

17.8

12.8

8.8

1.9

27.9

25.6

23.5

23.5

21.4

20.9

التسهيالت النقدية / الودائع

85.2

46.9

42.6

33.7

31.6



" مليون دينار "

المصرفالنسبة %القيمةالمصرف

مصرف االجماع العربي310.535.4مصرف الجمهورية

المصرف التجاري العربي160.218.3المصرف التجاري الوطني

مصرف الواحة131.215.0مصرف الوحدة

مصرف الوفاء115.213.1مصرف الصحارى

مصرف التجارة والتنمية45.15.1مصرف التجارة والتنمية 

مصرف شمال أفريقيا 29.43.4مصرف شمال أفريقيا 

مصرف الوحدة24.22.8مصرف االمان للتجارة واالستثمار

مصرف المتحد للتجارة واالستثمار17.32.0مصرف الخليج األول الليبي

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمار12.81.5مصرف الواحة

مصرف السراي للتجارة واالستثمار12.71.4مصرف المتحد للتجارة واالستثمار

المصرف التجاري الوطني8.30.9مصرف االجماع العربي

مصرف الجمهورية3.80.4مصرف المتوسط

مصرف الصحارى2.50.3مصرف السراي للتجارة واالستثمار

مصرف المتوسط2.20.3مصرف الوفاء

مصرف الخليج األول الليبي1.80.2المصرف التجاري العربي

آل المصارف877.2100.0آل المصارف

الجدول رقم (6)

49.4

42.5

42.1

31.2

55.3

59.1

55.8

52.0

51.0

" نسب مئوية " 

89.1

86.4

77.2

72.4

70.1

حسب اإليرادات 

النسبة %

103.6

94.4

الجدول رقم (5)
حسب المصروفات  / اإليرادات 



المصرفالمصرف

مصرف الخليج األول الليبيمصرف الخليج األول الليبي

مصرف التجارة والتنميةمصرف الصحارى

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمارمصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

مصرف الصحارىمصرف التجارة والتنمية

مصرف الواحةالمصرف التجاري الوطني

مصرف الوحدةمصرف الجمهورية

المصرف التجاري الوطنيمصرف المتحد للتجارة واالستثمار

مصرف المتحد للتجارة واالستثمارمصرف الوحدة

مصرف االجماع العربيمصرف المتوسط

مصرف الجمهوريةمصرف الواحة

مصرف الوفاءمصرف السراي للتجارة واالستثمار

المصرف التجاري العربيمصرف االجماع العربي

مصرف السراي للتجارة واالستثمارمصرف الوفاء

مصرف المتوسطمصرف شمال أفريقيا 

مصرف شمال أفريقيا المصرف التجاري العربي

آل المصارفآل المصارف

52.5

القيمة

308.9

72.5

61.1

55.7

55.6

" بألف دينار "

19.1

21.3

26.0

26.3

27.4

28.3

28.8

30.7

30.8

27.7

15.6

16.2

16.3

القيمة

96.4

43.0

34.1

" بألف دينار "
حسب المصروفات / عدد العاملين 

الجدول رقم (7)
حسب االيرادات / عدد العاملين 

الجدول رقم (8)

46.4

41.1

38.4

34.5

31.3

25.4

24.7

21.6

20.2

50.0



المصرفالمصرف

مصرف الواحةمصرف الخليج األول الليبي

مصرف الخليج األول الليبيمصرف الصحارى

المصرف التجاري العربيالمصرف التجاري الوطني

المصرف التجاري الوطنيمصرف الجمهورية

مصرف الوحدةمصرف التجارة والتنمية

مصرف السراي للتجارة واالستثمارمصرف الوحدة

مصرف الجمهوريةمصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

مصرف المتوسطمصرف الواحة

مصرف االجماع العربيمصرف الوفاء

مصرف الصحارىمصرف شمال أفريقيا 

مصرف شمال أفريقيا مصرف السراي للتجارة واالستثمار

مصرف الوفاءمصرف االجماع العربي

مصرف التجارة والتنميةالمصرف التجاري العربي

مصرف المتحد للتجارة واالستثمارمصرف المتوسط

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمارمصرف المتحد للتجارة واالستثمار

آل المصارفآل المصارف

حسب عدد العاملين  / عدد الفروع

36 4.3

الجدول رقم (10) الجدول رقم (9)
حسب االصول / عدد العاملين 

" مليون دينار "

1.9

1.8

1.6

1.5

1.3

القيمة

32

30

30

5.0

4.6

3.1

3.0

2.8

2.2

1.9

11.0

6.5

5.5

40

39

33

25

25

13

العدد

93

56

45

43

41

33
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