
" مليون دينار "

6.0-147,346.3138,532.6 إجمالي الميزانية ( األصول + الحسابات النظامية ) 
5.2-95,200.990,233.4 إجمالي األصول (*)

15.8-64,517.454,292.8 إجمالي نقدية وارصدة لدى المصارف
19,958.120,212.81.3 إجمالي القروض والسلفيات والتسھيالت

777.51,787.8129.9 إجمالي االستثمارت
9.9-79,099.771,257.1 إجمالي ودائع العمالء 
4,620.94,874.55.5 إجمالي حقوق الملكية
3,715.03,941.86.1 إجمالي المخصصات

14.3-248.4213.0 أرباح العام
19,18319,2140.2 مجموع عدد العاملين

-521521 مجموع عدد الفروع والوكاالت
-67.860.2 األصول السائلة / اجمالي األصول %

-21.022.4 إجمالي القروض / اجمالي األصول %
-4.95.4 حقوق الملكية / اجمالي االصول %

-182.7173.2 إجمالي األصول / عدد الفروع ( مليون دينار )
-5.04.7 إجمالي األصول / عدد العاملين ( مليون دينار )

-25.228.4 إجمالي القروض /  إجمالي الودائع %
-0.30.2إجمالي الربح /  األصول %  (**)

-5.44.4إجمالي الربح /  حقوق الملكية %   (**)

(**)  أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب  .

(*) يرجع االنخفاض في إجمالي االصول الى نقل وديعة الصندوق الليبي للتنمية واالستثمار من المصرف الليبي الخارجي ( وحدة الدينار الليبي ) إلى مصرف ليبيا المركزي .

( 1 ) الجدول
   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية

معدل التغير %20142015البيان  /  الفترة



" مليون دينار "

9.9-79,099.771,257.1  إجمالي الودائع

24.2-146,353.235,139.7- ودائع الحكومة والقطاع العام 
25.2-5,425.24,059.9ــ ودائع الحكومة 

24.1-40,928.031,079.8     ــ ودائع القطاع العام 

232,746.536,117.410.3- ودائع القطاع الخاص 

56,592.858,725.93.8  إجمالي الودائع تحت الطلب

45.4-21,907.111,956.7  إجمالي الودائع ألجل

4.2-599.8574.5  إجمالي ودائع االدخار

-71.582.4  إجمالي الودائع تحت الطلب /  إجمالي الودائع %

-27.716.8  إجمالي الودائع ألجل / إجمالي الودائع %

-0.80.8  إجمالي ودائع االدخار /  إجمالي الودائع %

-83.179.0  إجمالي الودائع / إجمالي الخصوم %

الجدول ( 2 ) 
مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية 

معدل التغير %20142015البيان  /  الفترة



" مليون دينار "

19,958.120,212.81.3 إجمالي االئتمان
3.4-16,191.65,982.7- االئتمان الممنوح للقطاع العام 

213,766.514,230.13.4- االئتمان الممنوح للقطاع الخاص 

7.7-7,160.56,608.6 إجمالي السلف االجتماعية (*)
12,797.613,604.26.3القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

-35.932.7 السلف االجتماعية / إجمالي االئتمان %
-64.167.3القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى/اجمالي االئتمان%

-21.022.4 إجمالي االئتمان / إجمالي األصول % 
-25.228.4 إجمالي االئتمان / إجمالي الودائع % 

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

الجدول ( 3 )
مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 

معدل التغير %20142015البيان  /  الفترة


