
    : المالية للمصارف التجارية البياناتأھم تطور 

مقارنة عما كانت  تغيرات 2014من العام الحالي  يونيونھاية شھر  لمصارف التجاريةلالمالية  لبياناتا شھدت

   : على النحو التالي  وذلك 2013عليه خالل نفس الفترة من العام الماضي 

 فيمليار دينار  93.2 ليصل إلى  % 9.2 بمعدل نمو قدره )النظامية ستثناء الحسابات اب(  إجمالي األصول ازداد -

مليار  65.6 نحو ائلة ــول الســـاألص بلغتد ــوق ، 2013 يونيونھاية  مليار دينار في 85.4  مقابل ، 2014 يونيو

بيا لدى مصرف لي شھادات إيداعفي شكل  يتمثل أكثر من نصفھا ولـــاألص إجمــاليمن  %70.3 أي دينار

   . 2014 يونيوفي نھاية  مليار دينار 39.9، التي وصل رصيدھا إلى المركزي

 2013 يونيو نھاية دينار في مليون 16.9 الممنوحة مناالئتمانية والتسھيالت  والسلف القروضارتفع اجمالي  -

 والسلف قروضوقد شكلت ال  . % 14.0بلغ  نموبمعدل  أي ، 2014 يونيو  نھاية دينار في  مليون 19.3 إلى

، إجمالي األصول  من % 20.7 ةنسبو ،إجمالي الودائع  من % 24.7 الممنوحة ما نسبته االئتمانية والتسھيالت

مليون دينار، وما  13.5ما قيمته  2014 يونيوفي نھاية  وحده رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص بلغوقد 

للقطاع ، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة اإلئتمانية والتسھيالت والسلف من إجمالي القروض  %70.1نسبته 

   .مليون دينار 5.8 البالغة%  29.9العام النسبة الباقية 

 78.1 إلى 2013 يونيونھاية في  ارـمليار دين70.0  من لدى المصـارف التجـارية  العمالء  ودائعإرتفعت  -

وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته   ،%  11.7 أي بمعدل نمو قدره ، 2014يونيوفي نھاية  مليار دينار

ولم تشكل ، الودائع إجماليمن  % 28.8الودائع، في حين شكلت الودائع ألجل ما نسبته  إجماليمن  70.4%

 قيمته  ما 2014 يونيوفي نھاية  رصيد ودائع القطاع الخاص بلغقد و % . 0.8ته فقط نسبما  الإ ودائع االدخار

والقطاع الحكومي من إجمالي الودائع ، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام % 41.9ومانسبته مليار دينار،  32.7

  .مليار دينار من إجمالي الودائع  45.4أي ماقيمته %  58.1النسبة الباقية 

مليون دينار في  4608.8إلى  2013 يونيوليون دينار في نھاية م  4339.3من الملكيةإرتفع إجمالي حقوق  -

  % . 6.2، وبمعدل نمو بلغ  2014 يونيونھاية 

من ھذا العام  يونيوشھر  حتى نھايةت أرباح المصارف التجارية قبل خصم المخصصات والضرائب نخفضا -

مليون دينار مقارنة عما كانت عليه خالل نفس الفترة من العام  172.0لتصل إلى  %  38.4بمعدل  2014

  .نار مليون دي 279.2والتي بلغت  2013الماضي 

  إدارة البحوث واإلحصـــاء 



 (مليون دينار)

2014/62014/6

2013/62013/12

3.0-156,978.3169,926.4164,906.65.1 إجمالي الميزانية ( األصول + الحسابات النظامية ) 

5.2-85,375.998,375.593,214.69.2 إجمالي األصول 

6.1-58,869.169,806.965,553.911.4 إجمالي نقدية وارصدة لدى المصارف

16,898.118,232.419,261.214.05.6 إجمالي القروض والسلفيات والتسھيالت

19.52.1-946.9746.7762.3 إجمالي االستثمارت

6.5-69,965.483,562.878,137.211.7 إجمالي ودائع العمالء 

4,339.34,292.44,608.86.27.4 إجمالي حقوق الملكية 

3,336.73,597.23,613.28.30.4 إجمالي المخصصات

-38.4-279.2513.3172.0 أرباح الفترة

-18,12118,87819,1835.9 مجموع عدد العاملين

-492.0520.0520.05.7 مجموع عدد الفروع والوكاالت

--69.071.070.3 األصول السائلة / اجمالي األصول %

--19.818.520.7 إجمالي القروض / اجمالي األصول %

--5.14.44.9 حقوق الملكية / اجمالي االصول %

--173.5189.2179.3 إجمالي األصول / عدد الفروع ( مليون دينار )

--4.75.24.9 إجمالي األصول / عدد العاملين ( مليون دينار )

--24.221.824.7 إجمالي القروض /  إجمالي الودائع %

--0.30.50.2إجمالي الربح /  األصول %  (*)

--6.412.03.7إجمالي الربح /  حقوق الملكية %   (*)
(*)  أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب  .

( 1 ) الجدول
   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية

2013/62013/122014/6البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2014/62014/6

2013/62013/12

6.5-69,965.483,562.878,137.211.7  إجمالي الودائع

13.8-139,619.052,638.845,399.614.6- ودائع الحكومة والقطاع العام 

22.2-36.6-7,102.45,789.84,501.9ــ ودائع الحكومة 
12.7-32,516.646,849.040,897.725.8     ــ ودائع القطاع العام 

230,346.430,924.032,737.67.95.9- ودائع القطاع الخاص 

11.0-3.3-56,922.361,834.955,020.7  إجمالي الودائع تحت الطلب

12,354.321,064.922,498.582.16.8  إجمالي الودائع ألجل

6.8-10.3-688.9662.9618.0  إجمالي ودائع االدخار

--81.474.070.4  إجمالي الودائع تحت الطلب /  إجمالي الودائع %

--17.725.228.8  إجمالي الودائع ألجل / إجمالي الودائع %

--1.00.80.8  إجمالي ودائع االدخار /  إجمالي الودائع %

--81.984.983.8  إجمالي الودائع / إجمالي الخصوم %

الجدول ( 2 ) 
مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية 

2013/62013/122014/6البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2014/62014/6

2013/62013/12

16,898.118,232.419,261.214.05.64 إجمالي االئتمان

15,298.85,327.25,751.58.58.0- االئتمان الممنوح للقطاع العام 
211,599.312,905.213,509.716.54.7- االئتمان الممنوح للقطاع الخاص 

5,942.06,726.07,443.225.310.7 إجمالي السلف االجتماعية (*)

10,956.111,506.411,818.07.92.7القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

--35.236.938.6 السلف االجتماعية / إجمالي االئتمان %

--64.863.161.4القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى/اجمالي االئتمان%

--19.818.520.7 إجمالي االئتمان / إجمالي األصول % 

--24.221.824.7 إجمالي االئتمان / إجمالي الودائع % 

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

الجدول ( 3 )
مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 

2013/562013/122014/6البيان  /  الفترة
معدل التغير %


