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 األساسية المجمعة المالية  أهم البياناتتطور ملخص ل

 2019الربع األول نهاية   للمصارف التجارية

 تغيرات مقارنة عما كانت عليهبعض ال  2019الربع األول نهاية  لمصارف التجاريةالبيانات المالية ل شهدت

  وذلك على النحو التالي :  2018عام  في نفس الفترة من

مليار دينار في نهاية  118.0أصول المصارف التجارية ) باستثناء الحسابات النظامية ( من إجمالي  انخفض -

د ــوق ،%1.8قدره ، أي بمعدل  2019الربع األول في نهاية مليار دينار  116.0 إلى نحو 2018الربع األول 

، مقارنة بمانسبته %74.0من إجمالي األصول ما نسبته   دينار مليار 85.8 نحوالبالغة ائلة ــول الســـاألص شكلت

 . 2018عام الربع األول من في عن ما كانت عليه  % 73.4

 

لدى المصرف المركزي بما فيها  وشهادات اإليداع ( تحت الطلبالمصارف التجارية ) ودائع إنخفض إجمالي  -

في نهاية مليار دينار  76.6 إلى نحو 2018الربع األول مليار دينار في نهاية  80.8من  اإلحتياطي اإللزامي

 . %5.2 إنخفاضأي بمعدل  .2019الربع األول 

 2018الربع األول  نهاية دينار في مليار 17.2 من من المصارف التجارية الممنوحإنخفض اجمالي اإلئتمان  -

 شكلت القروض وقد ،%5.8 بلغ إنخفاض بمعدل أي ، 2019 الربع األولنهاية  دينار في مليار 16.2إلى 
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إجمالي أصول المصارف التجارية  
(2019الربع األول -2010)خالل الفترة 



، كما شكلت من اجمالي %17.7 ما نسبته إلى اجمالي الخصوم اإليداعية الممنوحة االئتمانية والتسهيالت

        2019 الربع األول، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية  %14.0األصول ما نسبته 

ت اإلئتمانية، فيما شك  رصيد من إجمالي القروض والتسهيال %69.6مليار دينار، وما نسبته  11.3ما قيمته 

 دينار.  مليار 4.9 نحو قيمتهاالتي بلغت و %30.4القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 

 

 نهاية في %19.5نسبة  وحــالممنبلغـت نسبة تغطية مخصـص الديون المشكـوك فيها إلجمـالي اإلئتمان  -

 .2018 عام نفس الفترة منفي  % 17.7 نسبة مقاب  2019الربع األول 

 إلى  2018الربع األول في نهاية  ارـمليار دين 96.8 منارية إنخفضت ودائع العمـالء لـدى المصارف التج -

 وقد شكلت الودائع تحت الطلب ،%5.4إنخفاض  أي بمعدل ، 2019الربع األول في نهاية  مليار دينار 91.5

، الودائع إجماليمن  % 12.9الودائع، في حين شكلت الودائع ألج  ما نسبته  إجماليمن  %86.6ما نسبته 

 فقط من إجمالي الودائع. %0.5ته نسبما  ودائع االدخار تشكلو

                     بع الر ودائع القطاع الخاص في نهاية تبلغ فيما يتعلق بتوزيع إجمالي الودائع حسب القطاعات فقدو 

ودائع القطاع ، فيما شك  رصيد من إجمالي الودائع %57.0نسبته  مليار دينار، وما 52.2ما قيمته  2019 األول

 نحو ، منهامليار دينار من إجمالي الودائع 39.4قيمته  أي ما %43.0 مي النسبة الباقية وقدرهاالعام والحكو

 ة.مليار دينار ودائع حكومي 10.4 نحومليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام و 29.0
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إجمالي رصيد اإلئتمان الممنوح من المصارف التجارية  
(2019الربع األول -2010)خالل الفترة 



 

 

      2018 الربع األول مليار دينار في نهاية 5.4المصـارف التجارية من  لدىكية إرتفع إجمالي حقوق المل - 

 .%22.8، وبمعدل نمو بلغ  2019الربع األول مليار دينار في نهاية  6.6إلى 

 2019الربع األول أرباح المصارف التجارية قب  خصم المخصصات والضرائب خالل  صافي تإرتفع -

 2018عام نفس الفترة من خالل مقارنة عما كانت عليه  ،مليون دينار 247.7لتص  إلى  %12.2بمعدل 

  مليون دينار. 220.8 نحووالبالغة 
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ودائع العمالء لدى المصارف التجارية
(2019الربع األول -2010)خالل الفترة 

ودائع تحت الطلب   ودائع زمنية   ودائع إدخارية   إجمالي الودائع 
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أرباح المصارف التجارية قبل خصم المخصصات والضرائب 
(2018-2010)خالل الفترة 



 (مليون دينار)

2019/32019/3

2018/32018/12

2.4-2.1-164,804.0165,222.6161,322.1 (الحسابات النظامية + األصول  ) إجمالي الميزانية 

0.9-1.8-118,043.1117,062.4115,966.3 إجمالي األصول 

2.7-721.21,582.11,539.4113.4إجمالي النقدية بخزائن المصارف 

0.6-5.2-80,825.377,102.376,612.3إجمالي الودائع لدى المصرف المركزي

26.610.7-1,552.41,030.01,140.1إجمالي الودائع لدى المصارف 

48.8-604.32,221.51,138.488.4إجمالي الودائع لدى المصرف الليبي الخارجي 

2,928.24,995.45,351.282.77.1إجمالي الودائع لدى المراسلين بالخارج 

15.17.6-5,924.14,671.05,027.4إجمالي حسابات المقاصة  

1.3-5.8-17,229.216,448.316,235.9إجمالي القروض والسلفيات والتسهيالت

-29.7-1,361.31,456.5956.5إجمالي االستثمارت

2.3-5.4-96,752.693,657.591,527.2إجمالي ودائع العمالء 

6.2-335.3503.4472.240.8إجمالي الحسابات المكشوفة لدى المراسلين 

5,405.05,350.46,638.222.824.1 إجمالي حقوق الملكية 

4,482.74,627.64,831.17.84.4 إجمالي المخصصات

77.9-220.81,122.2247.712.2 أرباح العام

5215265322.11.1 عدد الفروع والوكاالت

19,15819,26319,4001.30.7 عدد العاملين 

5.8-4.98.47.960.7%اجمالي األصول /  األصول السائلة 

0.4-4.1-14.614.114.0%اجمالي األصول /  إجمالي القروض 

4.64.65.725.025.2%اجمالي االصول /  حقوق الملكية 

2.1-3.8-226.6222.6218.0(مليون دينار  )عدد الفروع /  إجمالي األصول 

1.6-3.0-6.26.16.0(مليون دينار  )عدد العاملين /  إجمالي األصول 

0.41.0-17.817.617.7%إجمالي الودائع /   إجمالي القروض 

77.7-0.21.00.214.2(*)%  األصول /  إجمالي الربح 

82.2-8.6-4.121.03.7(*)%   حقوق الملكية /  إجمالي الربح 

.أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب    (*)

( 1 )الجدول 

   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية

2018/32018/122019/3الفترة/  البيان  

%معدل التغير 



 (مليون دينار)

2019/32019/3

2018/32018/12

0.9-39,207.339,747.939,375.10.4ودائع الحكومة والقطاع العام - 1

5.84.7-11,011.59,911.010,375.6(الوزارات والهيئات الممولة من الميزانية العامة  )  ــ ودائع الحكومة 

2.8-28,195.829,836.928,999.52.9            ــ ودائع القطاع العام 

3.3-9.4-57,545.353,909.752,152.1ودائع القطاع الخاص - 2

2.4-11.9-37,367.933,717.532,911.6            ــ ودائع األفراد 

4.7-4.6-20,177.420,192.219,240.5            ــ ودائع الشركات والجهات األخرى 

2.3-5.4-96,752.693,657.591,527.2  إجمالي الودائع

1.0-6.6-84,835.480,038.679,217.6 الودائع تحت الطلب

9.8-11,321.113,115.511,823.74.4 الودائع ألجل

3.5-18.5-596.1503.4486.0 ودائع االدخار

--87.785.586.6%إجمالي الودائع /   الودائع تحت الطلب 

--11.714.012.9%إجمالي الودائع / الودائع ألجل 

--0.60.50.5%إجمالي الودائع /  ودائع االدخار 

--82.080.078.9%إجمالي الخصوم /   إجمالي الودائع 

 ( 2 )الجدول 

مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية 

2018/32018/122019/3الفترة/  البيان  

%معدل التغير 



 (مليون دينار)

2019/32019/3

2018/32018/12

3.3-3.0-5,086.35,100.84,933.6االئتمان الممنوح للقطاع العام - 1

0.4-6.9-12,142.911,347.511,302.3االئتمان الممنوح للقطاع الخاص - 2

1.3-5.8-17,229.216,448.316,235.9 إجمالي االئتمان

4,700.24,606.45,091.08.310.5 السلفيات والسحب على المكشوف 

16.4-28.7-4,677.33,988.63,335.3(*)السلف االجتماعية 

2.0-10.1-9,377.48,595.08,426.3  السلفيات والسحب على المكشوف والسلف االجتماعية

0.6-0.5-7,851.87,853.37,809.7القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

--27.124.220.5%إجمالي االئتمان  / (*) السلف االجتماعية 

--27.328.031.4%إجمالي االئتمان /   السلفيات والسحب على المكشوف 

--45.647.748.1%اجمالي االئتمان/القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

--14.614.114.0% إجمالي األصول /  إجمالي االئتمان 

--17.817.617.7% إجمالي الودائع /  إجمالي االئتمان 

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

( 3 )الجدول 

مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 

2018/32018/122019/3الفترة/  البيان  
%معدل التغير 


