
  :3201 العامنھاية  المالية للمصارف التجارية البياناتأھم تطور 

العام  فيمقارنة عما كانت عليه  تغيرات 2013العام الحالي نھاية  لمصارف التجاريةلالمالية  لبياناتا شھدت

   : على النحو التالي  وذلك 2012الماضي 

مليار دينار  98.4 ليصل إلى %16.5  ل نمو قدرهبمعد )ستثناء الحسابات النظامية اب(  إجمالي األصول ازداد -

 نحو ائلة ــول الســـاألص بلغتد ــوق ، 2012 ديسمبرنھاية  مليار دينار في 84.4 مقابل ، 2013 ديسمبر في

لدى  شھادات إيداعفي شكل  يتمثل أكثر من نصفھا ولـــاألص إجمــاليمن  %71.0ما نسبته  أيمليار دينار 69.8

   . 2013 ديسمبرفي نھاية  مليار دينار 44.3، التي وصل رصيدھا إلى مركزيمصرف ليبيا ال

 ديسمبر نھاية دينار في مليون15,899.5 الممنوحة مناالئتمانية والتسھيالت  والسلف القروضارتفع اجمالي  -

 قروضوقد شكلت ال . %15.5بلغ  نموبمعدل  أي ، 2013 ديسمبر نھاية دينار في  مليون 18,232.4 إلى 2012

إجمالي  من %18.5 ةنسبو ،إجمالي الودائع  من %21.8 الممنوحة ما نسبته االئتمانية والتسھيالت والسلف

 12905.2ما قيمته  2013 ديسمبرفي نھاية  وحده رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص بلغوقد ، األصول 

، فيما شكل رصيد القروض ت اإلئتمانيةوالتسھيال والسلف من إجمالي القروض % 63.1مليون دينار، وما نسبته 

   .مليون دينار 5327.2 البالغة%  36.9للقطاع العام النسبة الباقية الممنوحة 

      إلى 2012 ديسمبرنھاية في  ارـمليار دين 68,346.2 من لدى المصـارف التجـارية  العمالء  ودائعإرتفعت  -

وقد شكلت الودائع تحت الطلب   ،% 22.3  أي بمعدل نمو قدره ،2013 ديسمبرفي نھاية  مليار دينار 83,562.8

ولم ، الودائع إجماليمن  % 25.2الودائع، في حين شكلت الودائع ألجل ما نسبته  إجماليمن  %74.0ما نسبته 

 ما 2013 ديسمبرفي نھاية  رصيد ودائع القطاع الخاص بلغقد و % . 0.8ته فقط نسبما  الإ تشكل ودائع االدخار

والقطاع من إجمالي الودائع ، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام %  37.0مليار دينار، ومانسبته  30.9 مته قي

  .مليار دينار من إجمالي الودائع  52.6أي ماقيمته %  63.0النسبة الباقية الحكومي 

مليون دينار  4,292.4إلى  2012 ديسمبرمليون دينار في نھاية   4,126.2إرتفع إجمالي حقوق المساھمين من  -

  % . 4.0، وبمعدل نمو بلغ  2013 ديسمبرفي نھاية 

مليون دينار مقارنة عما  1,378.6لتصل إلى % 3.0بمعدل  2013نھاية العام قيمة اإليرادات المحققة  ارتفعت -

ً . مليون دينار1,338.4البالغة  2012 الماضي عامالكانت عليه  المصروفات بمعدل نمو كما ارتفعت أيضا



 عامنھاية المليون دينار 766.1دينار مقابل  مليون 865.3، لتصل إلى  2013 الحالي  عامنھاية ال% 12.9

%  57.2، مقابل نسبة  2013عام نھاية  % 62.8وقد بلغت نسبة المصروفات إلى اإليرادات .  2012 الماضي

  .  2012نھاية العام الماضي 

من ھذا العام  ديسمبرشھر  حتى نھايةالمخصصات والضرائب ت أرباح المصارف التجارية قبل خصم نخفضا -

مليون دينار مقارنة عما كانت عليه خالل نفس الفترة من العام  513.3لتصل إلى  % 10.3بمعدل  2013

  .مليون دينار  572.3والتي بلغت  2012الماضي 

  

  إدارة البحوث واإلحصـــاء 



" مليون دينار "

155,168.1169,926.49.5 إجمالي الميزانية ( األصول + الحسابات النظامية ) 

84,420.498,375.516.5 إجمالي األصول 

58,333.569,806.919.7 إجمالي نقدية وارصدة لدى المصارف

15,899.518,232.414.7 إجمالي القروض والسلفيات والتسھيالت

21.8-954.9746.7 إجمالي االستثمارت

68,346.283,562.822.3 إجمالي ودائع العمالء 

4,126.24,292.44.0 إجمالي حقوق المساھمين

3,317.43,597.28.4 إجمالي المخصصات

1,338.41,378.63.0 إجمالي االيرادات

766.1865.312.9 إجمالي المصروفات 

10.3-572.3513.3 أرباح العام

17,57518,8787.4 مجموع عدد العاملين

4935205.5 مجموع عدد الفروع والوكاالت

-69.171.0 األصول السائلة / اجمالي األصول %

-18.818.5 إجمالي القروض / اجمالي األصول %

-4.94.4 حقوق الملكية / اجمالي االصول %

-171.2189.2 إجمالي األصول / عدد الفروع ( مليون دينار )

-4.85.2 إجمالي األصول / عدد العاملين ( مليون دينار )

-23.321.8 إجمالي القروض /  إجمالي الودائع %

-0.70.5إجمالي الربح /  األصول %  (*)

-13.912.0إجمالي الربح /  حقوق الملكية %   (*)
(*)  أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب  .

( 1 ) الجدول
   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية

معدل التغير %2012/122013/12البيان  /  الفترة



" مليون دينار "

68,346.283,562.822.3  إجمالي الودائع

135,469.852,638.848.4- ودائع الحكومة والقطاع العام 

16.8-6,961.55,789.0ــ ودائع الحكومة 
28,508.346,849.864.3     ــ ودائع القطاع العام 

5.9-232,876.430,924.0- ودائع القطاع الخاص 

54,728.861,834.913.0  إجمالي الودائع تحت الطلب

12,912.121,064.963.1  إجمالي الودائع ألجل

6.0-705.3662.9  إجمالي ودائع االدخار

-80.174.0  إجمالي الودائع تحت الطلب /  إجمالي الودائع %

-18.925.2  إجمالي الودائع ألجل / إجمالي الودائع %

-1.00.8  إجمالي ودائع االدخار /  إجمالي الودائع %

-81.084.9  إجمالي الودائع / إجمالي الخصوم %

الجدول ( 2 ) 
مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية 

معدل التغير %2012/122013/12البيان  /  الفترة



" مليون دينار "

15,899.518,232.414.7 إجمالي االئتمان

15,291.25,327.20.7- االئتمان الممنوح للقطاع العام 

210,608.312,905.221.7- االئتمان الممنوح للقطاع الخاص 

4,973.56,726.035.2 إجمالي السلف االجتماعية (*)

10,926.011,506.45.3القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

-31.336.9 السلف االجتماعية / إجمالي االئتمان %

-68.763.1القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى/اجمالي االئتمان%

-18.818.5 إجمالي االئتمان / إجمالي األصول % 

-23.321.8 إجمالي االئتمان / إجمالي الودائع % 

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

الجدول ( 3 )
مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 

معدل التغير %2012/122013/12البيان  /  الفترة


