
  

   المالية للمصارف التجارية البياناتأھم تطور 

مقارنة عما كانت  تغيرات 2013من العام الحالي  الثالثالربع  خالل لمصارف التجاريةلالمالية  لبياناتا شھدت

   : على النحو التالي  وذلك 2012عليه خالل نفس الفترة من العام الماضي 

مليار دينار  85.2 ليصل إلى %11.8  بمعدل نمو قدره )ات النظامية ستثناء الحساباب(  إجمالي األصول ازداد -

 نحو ائلة ــول الســـاألص بلغتد ــوق ،2012 نھاية سبتمبر مليار دينار في 76.2 مقابل ،2013سبتمبر نھاية في

مصرف لدى  شھادات إيداعفي شكل  يتمثل أكثر من نصفھا ولـــاألص إجمــاليمن  % 67.1 أيمليار دينار 57.1

   . 2013 سبتمبرفي نھاية  مليار دينار 34.2، التي وصل رصيدھا إلى ليبيا المركزي

 سبتمبر نھاية دينار في مليون 14978.8 الممنوحة مناالئتمانية والتسھيالت  والسلف القروضارتفع اجمالي  -

 وقد شكلت القروض  . % 17.0بلغ  نموبمعدل  أي ، 2013سبتمبر نھاية دينار في مليون 17532.6 إلى 2012

إجمالي  من %20.6 ةنسبو ،إجمالي الودائع  من %25.2 الممنوحة ما نسبته االئتمانية والتسھيالت والسلف

 11990.6ما قيمته  2013 سبتمبرفي نھاية  وحده رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص بلغوقد ، األصول 

، فيما شكل رصيد القروض والتسھيالت اإلئتمانية سلفوال من إجمالي القروض %68.4مليون دينار، وما نسبته 

   .مليون دينار 5542.0 البالغة% 31.6للقطاع العام النسبة الباقية الممنوحة 

 69.6  إلى  2012 نھاية سبتمبرفي  ارـمليار دين 60.8 من لدى المصـارف التجـارية  العمالء  ودائعإرتفعت  -

مقارنة عما كانت % 4.2بمعدل نمو قدره و ،% 14.6  أي بمعدل نمو قدره ،2013 سبتمبرفي نھاية  مليار دينار

الودائع، في حين شكلت  إجماليمن  %82.5وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته  ، 2012عام عليه في نھاية 

 بلغقد و % .1.0ته فقط نسبما  الإ ولم تشكل ودائع االدخار، الودائع إجماليمن  %16.5الودائع ألجل ما نسبته 

من إجمالي % 44.8مليار دينار، ومانسبته  31.2 قيمته  ما 2013 سبتمبرفي نھاية  رصيد ودائع القطاع الخاص

مليار  38.4أي ماقيمته % 55.2النسبة الباقية والقطاع الحكومي الودائع ، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام 

  .دينار من إجمالي الودائع 

مليون  945.0لتصل إلى % 7.7بمعدل  2013من ھذا العام  الثالثات المحققة خالل الربع ارتفعت قيمة اإليراد -

كما . مليون دينار  877.2والبالغة  2012دينار مقارنة عما كانت عليه خالل نفس الفترة من العام الماضي 

مليون  537.0إلى لتصل  2013من ھذا العام  الثالثخالل الربع % 10.7دل بلغ عإرتفعت أيضاً المصروفات بم

  وقد شكلت المصروفات  ، الفترة من العام الماضي مليون دينار خالل نفس 485.1دينار في مقابل 

  



  

  

من إجمالي اإليرادات ، في حين كانت ھذه النسبة خالل % 56.8من ھذا العام مانسبته  الثالثالربع حتى نھاية  

  % .55.3 نحو 2012من العام الماضي  الثالثالربع 

من ھذا العام  الثالث الربع حتى نھايةت أرباح المصارف التجارية قبل خصم المخصصات والضرائب رتفعا -

مليون دينار مقارنة عما كانت عليه خالل نفس الفترة من العام الماضي  408.0لتصل إلى % 4.1بمعدل  2013

  .مليون دينار  392.1والتي بلغت  2012

  

  إدارة البحوث واإلحصـــاء 

  



 (مليون دينار)

2013/92013/9

2012/92012/12

145554.3153243.1156288.77.42.0 إجمالي الميزانية ( األصول + الحسابات النظامية ) 

76192.282779.085203.511.82.9 إجمالي األصول 

52649.656825.657142.38.50.6 إجمالي نقدية وارصدة لدى المصارف

14978.815781.717532.617.011.1 إجمالي القروض والسلفيات والتسھيالت

21.8-1.0-754.3954.9746.9 إجمالي االستثمارت

60771.166859.369634.014.64.2 إجمالي ودائع العمالء 

1.01.5-4295.14189.04252.1 إجمالي حقوق الملكية 

3141.73240.03319.55.72.5 إجمالي المخصصات

29.4-877.21338.4945.07.7 إجمالي االيرادات

29.9-485.1766.1537.010.7 إجمالي المصروفات 

28.7-392.1572.3408.04.1 أرباح الفترة

1751917575186516.56.1 مجموع عدد العاملين

4894985134.93.0 مجموع عدد الفروع والوكاالت

--69.168.667.1 األصول السائلة / اجمالي األصول %

--19.719.120.6 إجمالي القروض / اجمالي األصول %

--5.65.15.0 حقوق الملكية / اجمالي االصول %

--155.8166.2166.1 إجمالي األصول / عدد الفروع ( مليون دينار )

--4.34.74.6 إجمالي األصول / عدد العاملين ( مليون دينار )

--24.623.625.2 إجمالي القروض /  إجمالي الودائع %

--0.50.70.5إجمالي الربح /  األصول %  (*)

--9.113.79.6إجمالي الربح /  حقوق الملكية %   (*)
(*)  أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب  .

( 1 ) الجدول
   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية

2012/92012/122013/9البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2013/92013/9

2012/92012/12

60771.166859.369634.014.64.2  إجمالي الودائع

47980.454157.157457.819.86.1  إجمالي الودائع تحت الطلب

4.2-5.1-12109.011997.111494.5  إجمالي الودائع ألجل

3.3-681.7705.1681.70.0  إجمالي ودائع االدخار

--79.081.082.5  إجمالي الودائع تحت الطلب /  إجمالي الودائع %

--19.917.916.5  إجمالي الودائع ألجل / إجمالي الودائع %

--1.11.11.0  إجمالي ودائع االدخار /  إجمالي الودائع %

--79.880.881.7  إجمالي الودائع / إجمالي الخصوم %

الجدول ( 2 ) 
مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية 

2012/92012/122013/9البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2013/92013/9

2012/92012/12

14978.815781.717532.617.011.1 إجمالي االئتمان

0.2-1.5-1151.01136.41134.0 إجمالي القروض العقارية

4214.14973.56331.650.227.3 إجمالي السلف االجتماعية

5365.16109.97465.639.222.2 إجمالي القروض العقارية والسلف االجتماعية

9613.79671.810067.04.74.1القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

--7.77.26.5 القروض العقارية / إجمالي االئتمان %

--28.131.536.1 السلف االجتماعية / إجمالي االئتمان %

--35.838.742.6 القروض العقارية والسلف االجتماعية / إجمالي االئتمان %

--64.261.357.4القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى/اجمالي االئتمان%

--19.719.120.6 إجمالي االئتمان / إجمالي األصول % 

--24.623.625.2 إجمالي االئتمان / إجمالي الودائع % 

الجدول ( 3 )
مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 

2012/92012/122013/9البيان  /  الفترة
معدل التغير %


