
    : تطور اھم المؤشرات المالية للمصارف التجارية

 2013 عام  فيكانت عليه  عما مقارنة تغيرات  2014 عام نھايةلمصارف التجارية لالمالية  لبياناتا شھدت
   : على النحو التالي  وذلك

في  ،ار دينارملي 94.8 ليصل إلى %3.7  بمعدل قدره )ستثناء الحسابات النظامية اب(  إجمالي األصول انخفض -

    البالغة ائلة ــول الســـلت األصــد شكــ، وق 2013 مـاع نھاية مليار دينار في 98.4 مقابل،  2014عام نھاية 

أكثر من نصفھا في شكل شھادات إيداع  تم توظيف %67.9 هـــول ما نسبتـــاألص إجمــاليمن مليار دينار  64.3

   . 2014في نھاية العام  مليار دينار 37.0ھا إلى نحو ، التي وصل رصيدلدى مصرف ليبيا المركزي

  2013  امع ايةـنھ يـارفـدين مليار 18.2 وحة منـالممنانية ـاالئتمالت ــروض والتسھيـــالق اليــإجم إرتفـع -

 وقد شكلت القروض والتسھيالت، %9.5 نموبمعدل  أي ، 2014 عام نھاية دينار في مليار 20.0نحو   إلى

 ، %21.1 إجمالي األصول ما نسبته كما شكلت من ،%25.4 إجمالي الودائع ما نسبته إلىالممنوحة  يةاالئتمان

مانسبته ودينار  مليار 13.8قيمته  ما 2014عام في نھاية  رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاصوقد بلغ 

للقطاع العام النسبة  منوحةالم والتسھيالت اإلئتمانية ، فيما شكل رصيد القروض من إجمالي القروض% 69.0

  .دينار مليار 6.1وقيمتھا % 31.0الباقية 

مليار  78.5 إلى  2013عام في نھاية  مليار دينار 83.6 من لدى المصارف التجارية  ودائع العمالء  انخفضت -

 %71.2وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته  ،%  6.1 انخفاض بلغ أي بمعدل  2014عام في نھاية  دينار

ولم تشكل ودائع ، الودائع  إجماليمن  %28.0الودائع ، في حين شكلت الودائع ألجل ما نسبته  إجماليمن 

مليار دينار،  32.8 قيمته  ما 2014في نھاية عام  رصيد ودائع القطاع الخاص وبلغ % .0.8نسبة  الإ االدخار

قيمته  أي ما% 58.2طاع العام النسبة الباقية من إجمالي الودائع ، فيما شكل رصيد ودائع الق% 41.8ومانسبته 

 5.5مليار دينار ودائع للشركات ومؤسسات القطاع العام و  40.2، منه  مليار دينار من إجمالي الودائع 45.7

  . )مرتبات ومصروفات عمومية أرصدة ( مليار دينار ودائع حكومية 

 مليون دينار 4643.2 إلى 2013عام الاية ـفي نھ ارـمليون دين 4292.4 وق المساھمين منــحق إجمالي ارتفع -

  .% 8.2 بلغ نموبمعدل ،  2014عام ال في نھاية

        %44.6بمعدل  2014عام خالل الانخفضت أرباح المصارف التجارية قبل خصم المخصصات والضرائب  -

  .مليون دينار  513.3ت والتي بلغ 2013مليون دينار مقارنة عما كانت عليه العام الماضي  284.3لتصل إلى 

  إدارة البحوث واإلحصـــاء 

  



 (مليون دينار)

13.5-169,926.4147,043.8 إجمالي الميزانية ( األصول + الحسابات النظامية ) 

3.7-98,375.594,752.2 إجمالي األصول 

7.8-69,806.964,335.6 إجمالي نقدية وارصدة لدى المصارف

18,232.419,966.99.5 إجمالي القروض والسلفيات والتسھيالت

746.7777.54.1 إجمالي االستثمارت

6.1-83,562.878,484.9 إجمالي ودائع العمالء 

4,292.44,643.28.2 إجمالي حقوق المساھمين

3,597.23,710.93.2 إجمالي المخصصات

44.6-513.3284.3 أرباح العام

18,87819,1831.6 مجموع عدد العاملين

-520520 مجموع عدد الفروع والوكاالت

-71.067.9 األصول السائلة / اجمالي األصول %

-18.521.1 إجمالي القروض / اجمالي األصول %

-4.44.9 حقوق الملكية / اجمالي االصول %

-189.2182.2 إجمالي األصول / عدد الفروع ( مليون دينار )

-5.24.9 إجمالي األصول / عدد العاملين ( مليون دينار )

-21.825.4 إجمالي القروض /  إجمالي الودائع %

-0.50.3إجمالي الربح /  األصول %  (*)

-12.06.1إجمالي الربح /  حقوق الملكية %   (*)
(*)  أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب  .

معدل التغير % 20132014البيان  /  الفترة

( 1 ) الجدول
   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية



 (مليون دينار)

6.1-83,562.878,484.9  إجمالي الودائع

13.2-152,638.845,677.1- ودائع الحكومة والقطاع العام 

5.7-5,789.85,458.3ــ ودائع الحكومة 
14.2-46,849.040,218.8     ــ ودائع القطاع العام 

230,924.032,807.86.1- ودائع القطاع الخاص 

9.6-61,834.955,885.4  إجمالي الودائع تحت الطلب

21,064.921,996.94.4  إجمالي الودائع ألجل

9.1-662.9602.6  إجمالي ودائع االدخار

-74.071.2  إجمالي الودائع تحت الطلب /  إجمالي الودائع %

-25.228.0  إجمالي الودائع ألجل / إجمالي الودائع %

-0.80.8  إجمالي ودائع االدخار /  إجمالي الودائع %

-84.982.8  إجمالي الودائع / إجمالي الخصوم %

معدل التغير % 20132014البيان  /  الفترة

الجدول ( 2 ) 
مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية 



 (مليون دينار)

18,232.419,966.99.5 إجمالي االئتمان

15,327.26,123.214.9- االئتمان الممنوح للقطاع العام 

212,905.213,843.77.3- االئتمان الممنوح للقطاع الخاص 

6,726.07,218.47.3 إجمالي السلف االجتماعية (*)

11,506.412,748.510.8القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

2.0-36.936.2 السلف االجتماعية / إجمالي االئتمان %

63.163.81.2القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى/اجمالي االئتمان%

18.519.13.2 إجمالي االئتمان / إجمالي األصول % 

21.823.15.7 إجمالي االئتمان / إجمالي الودائع % 

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

معدل التغير % 20132014البيان  /  الفترة

الجدول ( 3 )
مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 


