
دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 1 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 
 

 

  تقرير

 للمصارف  املالية أهم البيانات واملؤشرات

  2222 لعام 

 
 

 

 إدارة الُبحوث واإلحصـــــــاء
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 66 من 2 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 

  املحتويات

  2222ارف خالل العام ـــداء املصملخص ل 

  تفرع املصارف 

  الكثافة املصرفية

  التركز املصرفي

جَمعيزانية امل
ُ
  للمصارف  ةامل

  لبنود املكونة لألصول ا هيكل 

  هيكل  البنود املكونة للخصوم

جَمعيزانية لملتحليل البنود املكونة 
ُ
  للمصارف ةامل

  النقدية بالخزائن و حسابات املقاصة : -

  األرصدة والودائع لدى املصرف املركزي واملصارف األخرى  -

  اإلستثمارات -

  مانيةالقروض والتسهيالت االئت 

   رفاودائع العمـالء لدى املص -

  الحسابات املكشوفة لدى املراسلين بالخارج -

  حقوق امللكية -

  املخصصات -

   لمصارفالسالمة املالية  لمؤشرات 

  كفاية رأس املالمؤشرات  -

  مؤشرات جودة األصول  -

  مؤشرات الربحية -

  السيولةمؤشرات  -
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 66 من 3 صفحة 
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 2222لعام املالية للمصارف  أهم البيانات واملؤشراتتقرير 

 

 . 2022ارف خالل ءمعام ـــادء  ءمص ملخص أل

بعض التغيرات مقارنة عما كانت عليه في نهاية  2022للمصارف في نهاية عام املجمعة  البيانات املالية  شهدت

 وذلك على النحو التالي :   2021عام 

 2021مليار دينار في نهاية عام  136.0ارف )بإستثناء الحسابات النظامية( من ــــــــإرتفع إجمالي أصول املص 

، وقــد شكلت األصـــول الســائلة %9.2، أي بمعدل نمو قدره 2022عام نهاية مليار دينار في  148.5إلى نحو 

 . %66.7مليار دينار( من إجمالي األصول ما نسبته  99.1)البالغة 
 

 إجمالي ودائع املصارف ) تحت الطلب وشهادات اإليداع ( لدى املصرف املركزي بما فيها اإلحتياطي  رتفعإ

، أي 2022مليار دينار في نهاية عام  8... إلى نحو 2021مليار دينار في نهاية عام  7..6اإللزامي من نحو 

 مليار دينار. 20.8 والتي يشكل منها اإلحتياطي اإللزامي نحو ،%7.1بمعدل بلغ 
   

  0..2نحو إلى  2021مليار دينار في نهاية عام  7..1إرتفع اجمالي رصيد اإلئتمان املمنوح من املصارف من 

، وقد شكلت القروض والتسهيالت االئتمانية %16.0أي بمعدل نمو  ،2022دينار في نهاية عام  مليار

، كما شكلت من اجمالي األصول ما نسبته %..22املمنوحة إلى اجمالي الخصوم اإليداعية ما نسبته 

مليار دينار،  ...1 ما قيمته 2022، وبلغ رصيد القروض املمنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام %...1

من إجمالي القروض والتسهيالت اإلئتمانية املمنوحة، فيما شكل رصيد القروض  %76.7وما نسبته 

 .مليار دينار ..6والتي بلغت قيمتها نحو  %2.8.املمنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 
 

  بلغـت نسبة تغطية مخصـص الديون املشكـوك فيها إلجمـالي القروض والتسهيالت املمنــوحة نسبة

  .2021في عام  %6..1مقابل نسبة  2022في عام  %..17

 مليار دينار  102.1إلى  ،2021مليار دينـار في نهاية عام   2.1. ت ودائع العمـالء لـدى املصارف منإرتفع

من إجمالي  %1.6.وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته  ،%..10، أي بمعدل 2022في نهاية عام 
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 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع االدخار  %..16الودائع، في حين شكلت الودائع ألجل نسبة 

 فقط من إجمالي الودائع. %..0نسبة 

 ....ما قيمته  2022لودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية عام وفيما يتعلق بتوزيع هذه ا 

من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي  %6.7.مليار دينار، وما نسبته 

مليار دينار ودائع لشركات 1.1.مليار دينار، منها  ...8قيمته  أي ما %82.8النسبة الباقية وقدرها 

 ة.مليار دينار ودائع حكومي 12.2القطاع العام ونحو  ومؤسسات
 

 

 مليار دينار في  7..إلى  2021مليار دينار في نهاية عام  ..6ارف من ــــــإرتفع إجمالي حقوق امللكية في املصـ

  .%...1، وبمعدل 2022نهاية عام 
 

 دينار، مقارنة عما مليون  6..8.لتصل إلى  %8..2معدل ب 2022 عامأرباح املصارف خالل  إنخفضت

 مليون دينار.  1,176.9 نحووالتي سجلت  2021 عامكانت عليه خالل 
 

 

 في  %..0، مقارنة بنحو  %0.7ليسجل   2022عام معدل العائد إلى إجمالي األصول خالل  إنخفض

 .   2021عام رباح خالل ، نتيجة اإلنخفاض في األ 2021عام 
 

 منخفضة  2022في نهايو عام  %6..1رف مجتمعة نحو سجل معدل كفاية رأس املال الكلي للمصا

،ويعود ذلك إلى الزيادة في حجم األصول  %17.7والتي سجلت نحو  2021عما كانت عليه في عام 

 وهى بشكل عام أعلى من .املرجحة باملخاطر والتي نمت بنسبة  أعلى من النمو في  قاعدة رأس املال 

 .( 1لجنة بازل ) واملتوافقة مع متطلبات املصرف املركزي  النسبة املحددة من قبل

 

  20املشتملة بياناتها في هذا التقرير و بلغ عدد املصارف ( 
ً
وحدة الدينار الليبي بما في ذلك مصرفا

  0..، وتزاول هذه املصارف نشاطها من خالل 2022في نهاية عام التابعة للمصرف الليبي الخارجي( 

 ووكالة
ً
 .فرعا

 

 

 إادءرة ءمبحوث وءإلح ا                                                                    
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 البيانات املالية الساسية للمصارف 

 "مليون دينار"                                                                                                                                                                             

 معدل التغير % 2022 2021 البند

 6.0 192,445.3 181,612.8 إجمالي امليزانية ) األصول + الحسابات النظامية (  

 9.2 148,529.9 135,977.2 إجمالي األصول  

 22.0- 2,239.2 2,871.5 إجمالي النقدية بخزائن املصارف 

 6.1 83,412.5 78,625.2 املصرف املركزي إجمالي الودائع لدى 

 19.2- 619.2 766.6 إجمالي الودائع لدى املصارف 

 3.7- 1,669.2 1,734.1 إجمالي الودائع لدى املصرف الليبي الخارجي 

 27.3 11,193.5 8,790.9 إجمالي الودائع لدى املراسلين بالخارج 

 16.4 7,034.7 6,041.0 إجمالي حسابات املقاصة 

 17.0 22,971.0 19,637.5 جمالي القروض والسلفيات والتسهيالتإ

 61.8- 1,695.8 4,445.1 إجمالي االستثمارت

 10.8 102,052.7 92,113.7 إجمالي ودائع العمالء 

 28.9- 102.9 144.7 إجمالي الحسابات املكشوفة لدى املراسلين 

 13.3 8,586.7 7,578.7 إجمالي حقوق امللكية  

 17.5 8,676.3 7,386.6 املخصصات إجمالي 

 29.4- 6..8. 1,176.9 عامأرباح ال 

 2.3 0.. .7. عدد الفروع والوكاالت 

 1.8 19,888 19,463 عدد العاملين  

 املؤشرات املالية :

 - %66.7 %68.2 األصول السائلة / اجمالي األصول  

 - %15.5 %14.4 إجمالي القروض / اجمالي األصول  

 - %5.8 %5.6 الخصومامللكية / اجمالي حقوق  

 - 258.3 242.0 ) مليون دينار (إجمالي األصول / عدد الفروع  

 - 7.5 7.0 ) مليون دينار (إجمالي األصول / عدد العاملين  

 - %22.5 %21.3 إجمالي القروض /  إجمالي الودائع  

 - %0.6 %0.9 إجمالي الربح /  األصول %  

 - %9.9 %15.5 حقوق امللكية %     إجمالي الربح /
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 مؤشرات الودائع لدى املصارف 
 "مليون دينار"                                                                                                                                                                                                   

 معدل التغير % 2222 2221 البند

 17.6 43,276.9 36,811.6 ودائع الحكومة والقطاع العام   -1

   
م
 5.6 12,182.2 11,533.8 لة من امليزانية العامة (موً ــ ودائع الحكومة ) الوزارات والهيئات امل

 23.0 31,094.8 25,277.9 ــ ودائع القطاع العام             

 6.3 58,775.8 55,302.0 ودائع القطاع الخاص   -2

 12.9 32,922.4 29,161.3 ــ ودائع األفراد             

 1.1- 25,853.4 26,140.7 ــ ودائع الشركات والجهات األخرى             

 10.8 102,052.7 92,113.7 إجمالي الودائع

 14.1 83,425.0 73,103.0 الودائع تحت الطلب 

 2.0- 18,317.3 18,695.6 لودائع ألجلا 

 1.5- 310.4 315.1 ودائع االدخار 

 - 81.7 79.4 الودائع تحت الطلب /  إجمالي الودائع % 

 - 17.9 20.3 الودائع ألجل / إجمالي الودائع %

 - 0.3 0.3 ودائع االدخار /  إجمالي الودائع %

 - 68.7 67.7 إجمالي الودائع / إجمالي الخصوم %  

 املصارف  املمنوح من اإلئتمانمؤشرات 
 "مليون دينار"                                                                                                                                                                                                                                     

 معدل التغير % 2222 2221 البند

 15.2 7,454.0 6,471.7 االئتمان املمنوح للقطاع العام   -1

 17.9 15,516.9 13,165.8 االئتمان املمنوح للقطاع الخاص  -2

 17.0 22,971.0 19,637.5 إجمالي االئتمان

 9.8- 4,166.2 4,618.6 السلفيات والسحب على املكشوف  

 45.6 7,015.4 4,819.3 (تشمل رصيد السلف اإلجتماعية) قروض املرابحة 

 15.6 11,789.4 10,199.6 القروض املمنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى 

 - 30.5 24.5 / إجمالي االئتمان %قروض املرابحة  

 - 18.1 23.5 السلفيات والسحب على املكشوف / إجمالي االئتمان %

 - 51.3 51.9 املمنوحة لألنشطة األخرى/اجمالي االئتمان%القروض 

 - 15.5 14.4 إجمالي االئتمان / إجمالي األصول %  

 - 22.5 21.3 إجمالي االئتمان / إجمالي الودائع %  
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 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 -ارف:ــــــرع املصـــتف
 

 ) 20بلغ عدد املصارف العاملة في ليبيا واملشتملة بياناتها في هذا التقرير 
ً
وحدة الدينار الليبي بما في ذلك مصرفا

  0..، وتزاول هذه املصارف نشاطها من خالل 2022 عامنهاية التابعة للمصرف الليبي الخارجي( حتى 
ً
فرعا

 . ووكالة مصرفية

 

 تطور عدد الفروع والوكاالت املصرفية والعاملين بها

 

عدد الفروع والوكاالت  نهاية

 املصرفية

 عدد العاملين باملصارف

201. .8. 19,387 

2020 ... 19,565 

2021 .7. 19,588 

2022 ..0 19,815 
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تطور عدد الفروع والوكاالت املصرفية 
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 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 : الكثافة املصرفية -

ألف نسمة  12.7ألف نسمة لكل فرع أو وكالة مقارنة بنحو  12.1نحو  2022بلغت الكثافة املصرفية خالل عام 

  .  2021لكل فرع أو وكالة في عام 

 املصرفية  الكثافة
 "نسمةباللف “                                                                                        

 لكل فرع ووكالة لكل مصرف نهاية

201. 368.4 12.9 

2020 368.3 12.8 

2021 ..... 12.7 

2022 ..0.0 12.1 

 

 

 

  التركز املصرفي:
 

 قليال من املصارف ي
ً
ن ستأثر بالنسبة األكبر من النشاط املصرفي سواًء مدرجة التركز املصرفي تعني أن عددا

، وفيما يخص الحصة السوقية للمصارف لكيةحيث األصول أو الودائع أواالئتمان أو من حيث حجم حقوق امل

ن م الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة والصحارى()في ليبيا، فقد شكلت أصول املصارف األربعة الكبرى 

 مانسبت 20أصل 
ً
، وشكل مصرف 2022من إجمالي أصول القطاع املصرفي في نهاية عام  %61.8ه مصرفا

 من إجمالي أصول القطاع املصرفي. %..26الجمهورية وحده ما نسبته 
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 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

على التوالي من إجمالي ودائع وقروض  %..2.و  %..61وشكلت ودائع وقروض املصارف األربعة الكبرى مانسبته  

 . 2022القطاع املصرفي نهاية عام 

نسب ي فمن خالل بيانات التركز في الصول واإلئتمان والخصوم اإليداعية يالحظ أن هناك تحسن ملحوظ و 

  داول التالية :جكما هو موضح بال في القطاع املصرفي التركز 

 

  تركز الصول 

 "نسب مئوية“                                                                                        

 2222 2221 2222 2219 نهاية

 27.5 28.0 31.2 ..1. أكبر مصرف

 61.7 62.0 63.1 78.7 أكبر ثالثة مصارف

 78.6 79.7 82.7 8.2. أكبر خمسة مصارف
 

 

 تركز اإلئتمان

 "يةنسب مئو “                                                                                        

 2221 2221 2222 2219 نهاية

 38.6 40.7 42.6 80.6 أكبر مصرف

 74.6 76.2 78.3 ...6 أكبر ثالثة مصارف

 85.2 87.6 91.4 1.8. أكبر خمسة مصارف
 

 

 

  تركز الخصوم اإليداعية

 "مئويةنسب “                                                                                        

 2221 2221 2222 2219 نهاية

 32.1 33.8 31.8 ..2. أكبر مصرف

 60.5 62.0 62.9 78.8 أكبر ثالثة مصارف

 79.2 79.5 83.7 7... أكبر خمسة مصارف
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جَمع امليزانية
ُ
ــللمص ةامل  ارف ـــ

 
َ
 ه  ش

َ
جَمع امليزانية تد

م
جم2022عام نهاية ارف ـــــللمص ةامل  ،على جانبي األصول والخصوم ال بنوده، تطورات في مم

جَمعة نحو 
م
مليون دينار في  135,977.2مقابل  مليون دينار، 148,529.9ليبلغ إجمالي األصول داخل امليزانية امل

، وفيما يلي جدول يلخص البنود %2..مليون دينار، أي بمعدل  12,552.7قدره  رتفاع، بإ2021 عامنهاية 

جَم  ميزانيةللالرئيسية 
م
 : ارفـــــللمص ةعامل

جَمع امليزانيةُملخص  
ُ
  ارفـــــللمص ةامل

 دينار""مليون                                                                                                                                                                                              

 معدل التغير % مقدار التغير 2022 2021 البند

         الصول :
 22.0- 632.3- 2,239.2 2,871.5  ائننقدية بالخز  -1
 27.5- 761.9- 2,013.2 2,775.1 عملة محلية -
 134.5 129.7 226.1 96.4 عملة أجنبية  -
 16.4 993.7 7,034.7 6,041.0 حسابات املقاصة -2
 42.9 1,042.7 3,475.6 2,432.9 بين املصارفاملقاصة  -
 1.4- 49.0- 3,559.1 3,608.1 املقاصة بين الفروع -
 7.8 6,977.6 96,894.4 89,916.8 الودائع لدى املصارف الخرى   -3
 6.1 4,787.3 83,412.5 78,625.2 الودائع لدى املصرف املركزي   -أ
 24.0 15,464.4 79,920.0 64,455.6 ودائع تحت الطلب  -
 75.4- 10,677.0- 3,492.6 14,169.6 يداع  اإل شهادات  -

 19.2- 147.4- 619.2 766.6 الخرى  الودائع لدى املصارف املحلية -ب
 19.2- 147.4- 619.2 766.6 ودائع تحت الطلب  -
 - 0.0 0.0 0.0 ودائع زمنية   -
 3.7- 64.9- 1,669.2 1,734.1 الودائع لدى املصرف الليبي الخارجي -ج
 3.7- 64.9- 1,669.2 1,734.1 ودائع تحت الطلب   -
 - 0.0 0.0 0.0 ودائع زمنية  -
 27.3 2,402.6 11,193.5 8,790.9 الودائع لدى املصارف بالخارج  -د
 18.9 1,370.9 8,631.3 7,260.4 ودائع تحت الطلب   -
 67.4 1,031.5 2,562.1 1,530.6 ودائع زمنية  -
 61.9- 2,749.3- 1,695.8 4,445.1 إلستثمارات ا  -4
 17.0 3,333.5 22,971.0 19,637.5 القروض والتسهيالت  -5
 9.8- 452.4- 4,166.2 4,618.6 السلفيات والسحب على املكشوف -
 45.6 2,196.1 7,015.4 4,819.3 (تشمل قروض املرابحة لألفراد ) السلف اإلجتماعية  -
 15.6 1,589.8 11,789.4 10,199.6 تصادية األخرى قروض األنشطة اإلق -
 20.0 456.4 2,743.8 2,287.4 الصول الثابتة  -6
 38.7 4,173.0 14,951.0 10,778.0 الصول الخرى  -7

 9.2 12,552.7 148,529.9 135,977.2 إجمالي الصول 

 3.8- 1,720.3- 43,915.4 45,635.7 الحسابات املقابلة

 6.0 10,832.5 192,445.3 181,612.8 لألصول  اإلجمالي الكلي



دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 12 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 "مليون دينار"                                                                                                                                                                                             

 معدل التغير % مقدار التغير 2022 2021 البند

      الخصوم 

 10.8 9,939.0 102,052.7 92,113.7 رف الدى املص الغير ودائع   -1

 13.8 9,614.2 79,044.0 69,429.8 الودائع تحت الطلب   -

 5.0- 108.7- 2,071.7 2,180.4 الودائع الزمنية   -

 1.5- 4.7- 310.4 315.1 الودائع اإلدخارية   -

 19.3 707.9 4,381.0 3,673.1 أوامر الدفع   -

 1.6- 269.6- 16,245.6 16,515.2 التأمينات النقدية   -

 0.0 0.0 19,884.0 19,884.0 املصارف والجهات الخرى اإلقتراض من  -2

 28.9- 41.8- 102.9 144.7 الحسابات املكشوفة لدى املراسلين  -3

 14.0 1,060.0 8,638.7 7,578.7 حقوق امللكية -4

 11.0 522.6 5,295.2 4,772.6 رأس املال املدفوع  -

 16.8 134.7 934.5 799.8 اإلحتياطي القانوني  -

 450.0 276.3 337.7 61.4 إحتياطيات غير مخصصة  -

 27.8- 327.2- 849.7 1,176.9 العامأرباح  -

 59.0 453.5 1,221.6 768.1 األرباح املرّحلة والقابلة للتوزيع  -

 17.5 1,289.7 8,676.3 7,386.6 املخصصات -5

 3.4 305.9 9,175.3 8,869.4 املتنوعات والخصوم الخرى  -6

 9.2 12,552.8 148,529.9 135,977.1 الخصوم إجمالي

 3.8- 1,720.3- 43,915.4 45,635.7 الحسابات املقابلة

 6.0 10,832.5 192,445.3 181,612.8 الكلي للخصوم جمالياإل 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 



دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 13 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

جَمع امليزانيةفي ونة لألصول املك هيكل البنود -
ُ
 :ارفـــــللمص ةامل

 

املصارف لدى املصرف املركزي بما فيه اإلحتياطي اإللزامي املطلوب هو املكون  وأرصدة إستمرت ودائع

، في حين 2022عام نهاية في  األصول  جماليإمن  %7.2.، حيث تغطي نحو لرئيس ي إلصــــول القطاع املصرفيا

 %...1وض والتسهيالت اإلئتمانية بشكل طفيف في هيكل املوجودات لتسجل نحو إرتفعت حصة بند القر 

 تعكس  2021في عام  %18.8من اإلجمالي مقارنة بــ 
ً
ضعف توظيف املصارف ، وهى نسب ضئيلة جدا

 ألموالها.

 جدول هيكل البنود املكونة لألصول 
 

 2222 2221 البند

     الصول :
 %1.5 %2.1 ائننقدية بالخز  -1
 %4.7 %4.4 حسابات املقاصة -2
 %56.2 %57.8 الودائع لدى املصرف املركزي   -3
 %0.4 %0.6 الخرى  الودائع لدى املصارف املحلية -4
 %1.1 %1.3 الودائع لدى املصرف الليبي الخارجي -5
 %7.5 %6.5 الودائع لدى املصارف بالخارج  -6
 %1.1 %3.3 اإلستثمارات   -7
 %15.5 %14.4 لتسهيالت القروض وا -8
 %1.8 %1.7 الصول الثابتة  -9

 %10.1 %7.9 الصول الخرى  -12
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 14 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 
 

جَمع امليزانيةفي خصوم املكونة لل هيكل البنود -
ُ
 : ارفـــــللمص ةامل

 

جَمع امليزانيةبهيكل البنود املكونة للخصوم بتحليل 
م
فإن ودائع الغير لدى  2022في عام ارف ـــــللمص ةامل

من إجمالي مصادر أموال  %6..7املصارف )ودائع العمالء( تمثل املصدر الرئيس ي للتمويل مشكلة مانسبته 

 .2021في عام  %76.6املصارف ، مقارنة بنحو 

، مقابل نسبة  2022مالي مصادر أموال املصـــــــــارف في عام جمن إ %...فيما شكلت حقوق امللكية نحو 

 .2021في عام   7%..

 املكونة للخصوم يكل البنودجدول ه

 2222 2221 ءمبند

    الخصوم 

 %68.7 %67.7 رف الدى املص الغير ودائع   -1

 %13.4 %14.6 رف املركزي اإلقتراض من املص -2

 %0.1 %0.1 الحسابات املكشوفة لدى املراسلين  -3

 %5.8 %5.6 حقوق امللكية -4

 %5.8 %5.4 املخصصات -5

 %6.2 %6.5 م الخرى املتنوعات والخصو  -6
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 15 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 16 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

جَمع للميزانيةالبنود املكونة لهــم تحليل 
ُ
 ارفـــــللمص ةامل

 
ً
 : جانب الصـــول أوال

 

 النقدية :  -1

 : النقدية بالخزائن و حسابات املقاصة  -أ

، لتصل %8.1مليون دينار أي بمعدل  71.8.وحسابات املقاصة بمقدار  املصارف خزائنرصيد النقدية ب إرتفع

ع اإرتفبسبب ، 2021 عاممليون دينار في نهاية  8,912.5، مقابل 2022  عام مليون دينار في نهاية 9,273.9إلى 

، في 2021مقارنة بعام  2022 عاممليون دينار في نهاية  1,042.6بمقدار بين املصارف  بند حسابات املقاصة

 2021مقارنة بعام  2022في نهاية عام  مليون دينار 632.2 بمقدارالنقد بخزائن املصارف رصيد  نخفضإحين 

 ، والجدول التالي يوضح ذلك :

 مليون دينار" "                                                                                                                        

 معدل التغير% مقدار التغير 2222 2221 البيان

 22.0- 632.2- 2,239.2 2,871.5 النقدية بالخزائن :

 27.5- 761.9- 2,013.2 2,775.1 عملة محلية

 134.6 129.7 226.1 96.4 عملة أجنبية

 16.4 993.6 7,034.7 6,041.0 إجمالي حسابات املقاصة

 42.9 1,042.6 3,475.6 2,432.9 املقاصة بين املصارف

 1.4- 49.0- 3,559.1 3,608.1 املقاصة بين الفروع

 4.1 361.4 9,273.9 8,912.5 اإلجمالي
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 17 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 
 لخرى:الرصدة والودائع لدى املصرف املركزي واملصارف ا -ب

 96,894.4نحو  ولدى املصارف الخارجيةارف لدى املصرف املركزي واملصارف األخرى ــــودائع املصرصدة و أبلغ رصيد 

مليون  6,977.6بقيمة  مرتفعة، 2021 عامنهاية مليون دينار في  89,916.8، مقابل 2022 عاممليون دينار في نهاية 

كمحصلة إلرتفاع الودائع  مليون دينار  4,787.4بنحو املصرف املركزي  لدى األرصدة والودائع رتفاعدينار، نتيجة إل 

أعلى من اإلنخفاض في رصيد شهادات اإليداع الذي إنخفض  الذي كانو مليون دينار  15,464.4تحت الطلب بنحو 

لخارج بنحو با من اإلرتفاع في رصيد الودائع تحت الطلب والزمنية  لدى املراسلينوكذلك مليون دينار.  10,677.0بنحو 

 ، والجدول التالي يوضح تفاصيل  هذا البند:دينار   مليون  2,402.5

 الرصدة والودائع لدى املصرف املركزي واملصارف الخرى 

 " "مليون دينار                                                                                                                                                                                                        

 معدل التغير % مقدار التغير 2022 2021 البند

 22.4 16,623.0 90,839.6 74,216.6 ودائع تحت الطلب لدى :

 24.0 15,464.4 79,920.0 64,455.6 املصرف املركزي 

 19.2- 147.4- 619.2 766.6 املصارف املحلية

 3.7- 64.9- 1,669.2 1,734.1 املصرف الليبي الخارجي

 18.9 1,370.9 8,631.3 7,260.4 لدى املراسلين بالخارج

 61.4- 9,645.4- 6,054.7 15,700.2 ودائع زمنية :

 75.4- 10,677.0- 3,492.6 14,169.6 )شهادات اإليداع(املصرف املركزي 

 - 0.0 0.0 0.0 املصارف املحلية

 - 0.0 0.0 0.0 املصرف الليبي الخارجي

 67.4 1,031.6 2,562.1 1,530.6 لدى املراسلين بالخارج

 7.8 6,977.6 96,894.4 89,916.8 اإلجمالي
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 18 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 

 

 اإلستثمارات :  -2

مليون دينار  4,445.1مليون دينار، مقابل  1,695.8نحو  2022عام اإلستثمارات نهاية رصيد سجل إجمالي 

 نخفاض فيلل  جاء نتيجة نخفاضهذا اإل  مليون دينار 2,749.2منخفض بمقدار ، 2021عام هاية في ن

 ، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذا البند:الخزانة وأذونات سندات

 "مليون دينار  "                                                                                                                                     

 معدل التغير % مقدار التغير 2222 2221 البيان

 100.0- 3,000.0- 0.0 3,000.0 سندات وأذونات الخزانة
 0.1- 0.5- 564.2 564.7 إستثمارات في الشركات العامة  

 11.3 88.5 872.0 783.5 مارات في الشركات الخاصة املساهمةإستث
 168.1 162.8 259.7 96.9 إستثمارات أخرى 

 61.8- 2,749.2- 1,695.8 4,445.1 اإلجمالي
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 19 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 :  القروض والتسهيالت االئتمانية -3

دينار في نهاية  ون ملي 19,637.5من القروض والتسهيالت اإلئتمانية املمنوحة من املصارف إرتفع اجمالي رصيد  

وقد شكلت القروض ، %17.0أي بمعدل نمو  ،2022 عامدينار في نهاية  ون ملي 22,971.0إلى  2021عام 

جمالي إ، كما شكلت من %22.5والتسهيالت االئتمانية املمنوحة إلى اجمالي الخصوم اإليداعية ما نسبته 

 ما قيمته 2022عام خاص في نهاية ، وبلغ رصيد القروض املمنوحة للقطاع ال%15.5األصول ما نسبته 

من إجمالي القروض والتسهيالت اإلئتمانية املمنوحة، فيما شكل  %76.7دينار، وما نسبته  ون ملي 15,516.9

 دينار.ون ملي 7,454.0والتي بلغت قيمتها نحو  %2.8.رصيد القروض املمنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 

                  صارف من املي رصيد اإلئتمان املمنوح اجمالفي  عارتفاإل فقد كان ية مكونات املحفظة االئتمان وبتحليل

 ( و القروض األخرى .السلف اإلجتماعية) قروض املرابحة لألفرادبندي في بسبب الزيادة 
 

 القروض والتسهيالت اإلئتمانية املمنوحة من املصارفرصيد  

 " مليون دينار "                                                                                                                                        

 معدل التغير % مقدار التغير 2222 2221 البند

 9.8- 452.4- 4,166.2 4,618.6 سلفيات والسحب على املكشوف 

 45.6 2,196.1 7,015.4 4,819.3 * قروض املرابحة لألفراد

 15.6 1,589.8 11,789.4 10,199.6 القروض األخرى 

 17.0 3,333.5 22,971.0 19,637.5 إجمالي القروض والتسهيالت

 4.6 170.4 3,850.7 3,680.3 املشكوك في تحصيلها  مخصص الديون 

 19.8 3,163.1 19,120.3 15,957.2 صافي القروض والتسهيالت  

 . رصيد السلف اإلجتماعية يشمل  )*(               
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 22 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 
 ارف حسب القطاع  )خاص وعام(ـــــمن املص القروض املمنوحةتوزيع 

 

 " مليون دينار "                                                                                                                                         

 معدل التغير % مقدار التغير 2022 2021 البند

 15.2 982.4 7,454.0 6,471.7 القروض املمنوحة للقطاع العام

 17.9 2,351.1 15,516.9 13,165.8 القروض املمنوحة للقطاع الخاص

 17.0 3,333.5 22,971.0 19,637.5 اإلجمالي
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 21 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 

 

: جانب الخصــوم
ً
 ثانيا

 

 :  رفاـــــــــلدى املص العمـالءودائع  -1

 دينار ون ملي 9,939.1بمقدار  كبيربشكل لـدى املصارف )الخصوم اإليداعية( ت ودائع العمـالء رتفعإ

 نمو ، أي بمعدل2022عام دينار في نهاية  ون ملي 102,052.7إلى  ،2021 عامدينـار في نهاية  ون ملي  92,113.6من

من إجمالي الودائع، في حين شكلت  %1.6.سبته ما ن وأوامر الدفع وقد شكلت الودائع تحت الطلب ،%..10 بلغ 

 %..0من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع االدخار نسبة  %..16نسبة  والتأمينات النقدية الودائع ألجل

 فقط من إجمالي الودائع.

 )الخصوم اإليداعية(ودائع العمـالء جدول 
 

 ”مليون دينار  "                                                                                                                                 

 معدل التغير % مقدار التغير 2222 2221 البند

 13.8 9,614.2 79,044.0 69,429.8 الودائع تحت الطلب

 5.0- 108.7- 2,071.7 2,180.4 الودائع الزمنية

 1.5- 4.7- 310.4 315.1 الودائع اإلدخارية

 19.3 707.9 4,381.0 3,673.1 أوامر الدفع

 1.6- 269.6- 16,245.6 16,515.2 التأمينات النقدية

 10.8 9,939.1 102,052.7 92,113.6 اإلجمالي
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 22 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

ي نهاية ف وأوامر الدفع بشكل كبير  تحت الطلب ودائعال ترتفعإ : الودائع تحت الطلب وأوامر الدفع  -

مليون  73,102.9 رنة بــمليون دينار مقا 83,425.0مليون دينار لتسجل  10,322.1بمقدار  2022عام 

 .2021عام دينار في 

 2022ام عفي نهاية  التأمينات النقديةو  الودائع ألجل بند نخفضإ التأمينات النقدية :و  الودائع لجل -

عام ون دينار في ملي 18,695.6مليون دينار مقابل  18,317.3مليون دينار لتسجل  ...6.بمقدار 

 .هى مقابل اإلعتمادات املستندية التأمينات النقدية  معظم. وتجدر اإلشارة إلى أن 2021

مليون دينار  8.6بمقدار  2022عام في نهاية نخفض رصيد الودائع اإلدخارية  إ الودائع اإلدخارية : -

 .2021اية عام مليون دينار في نه 1..1.مليون دينار مقابل  10.8.لتسجل 

 

 

 
 

 

 : ( ةحكومو  ) خاص، عامحسب القطاع وفيما يتعلق بتوزيع ودائع العمالء لدى املصارف 

مليون دينار لتصل إلى  6,465.3بمقدار  2022عام في نهاية الحكومي العام و القطاع  ودائع رتفعت فقد إ

دائع الوزارات والهيئات مليون دينار كودائع حكومية والتي تتكون من و  12,182.2مليون دينار، منها  43,276.9

صندوق اإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي  واملؤسسات الحكومية وودائع كل من: صندوق الضمان اإلجتماعي،

في  مليون دينار كودائع للقطاع العام والحكومي 36,811.6مقابل  وودائع الصندوق الليبي للتنمية واإلستثمار،

 .2021عام نهاية 
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 23 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 في نهاية عام  لقطاع الخاصاأما فيما يتعلق بودائع  
ً
 3,473.7بمقدار   2022لدى املصــارف فقد أرتفعت أيضا

عما كانت  مليون دينار 55,302.0مليون دينار مقارنة بنحو  58,775.8لتسجل نحو  %..7مليون دينار وبنسبة 

 . 2021عام في نهاية عليه 

 ( ةحكومو  امخاص، ع )حسب القطاع توزيع ودائع العمالء لدى املصارف جدول  

 "مليون دينار"                                                                                                                                                                                                     

 التغير % معدل مقدار التغير 2222 2221 البند

 1766 6146563 43127669 36181166 ودائع الحكومة والقطاع العام

 7.. 8..78 1231.2.2 .....113 ودائع حكومية -

 0..2 ..3.17. ..130.8. ..2.3266 ودائع القطاع العام -

 663 3147367 58177568 55132262 ودائع القطاع الخاص

 ..12 3671.0. 23.22.8. ..2.3171 األفراد -

 -1.1 -..2.6 8....2.3 273180.6 شركات واملؤسساتال -

 1268 9193962 122125267 92111367 اإلجمالي
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 24 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 

 املراسلين بالخارج:الحسابات املكشوفة لدى  -2

منخفضة عما ، 2022 عاممليون دينار في نهاية  102.9بلغ رصيد الحسابات املكشوفة لدى املراسلين بالخارج 

 تأخر بعض عنفقط ناتجة  لدى املصارف بالخارج ، وهذه الحسابات املكشوفة 2021عام كانت عليه في نهاية 

 .  مع املصارف املراسلة هاحسابات تسوية في املصارف

 ”مليون دينار  "                                                                                                                                                                                                                                        

 معدل التغير% مقدار التغير 2222 2221 انالبي

 28.9- 41.8- 102.9 144.7  ارجبالخ الحسابات املكشوفة لدى املراسلين
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 25 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 

 حقوق امللكية : -3

مليون  8,586.7، ليصل إلى 2021 عاممليون دينار في نهاية  7,578.7من حقوق امللكية في املصارف رصيد  رتفعإ

الزيادة في راس املال املدفوع لبعض املصارف وكذلك اإلحتياطيات القانونية نتيجة ، 2022 عامدينار في نهاية 

 نخفاضإ 2022عام ارف قبل خصم املخصصات والضرائب خالل ــــــــسجلت أرباح املصوالغير مخصصة ، فيما 
ً
 ا

 1,176.9والبالغة نحو  2021عام مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه خالل  6..8.لتسجل إلى  %..26بمعدل 

 مليون دينار. 

 حسابات رأس املال 

 ”مليون دينار  "                                                                                                                                                      

 معدل التغير% مقدار التغير 2222 2221 البيان

 11.0 522.7 5,295.2 4,772.6 ملال املدفوعرأس ا
 16.8 134.7 934.5 799.8 اإلحتياطي القانوني

 450.1 276.3 337.7 61.4 إحتياطيات غير مخصصة
 27.8- 327.2- 849.7 1,176.9 العامأرباح 

 59.0 453.5 1,221.6 768.1 األرباح املرّحلة واألرباح القابلة للتوزيع

 14.0 1,060.0 8,638.7 7,578.7 اإلجمالي
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 26 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 
 

 املخصصات: -4

 بمقدار 
ً
مليون  8,676.3ليصل إلى  2022عام مليون دينار في نهاية  1,289.7سجل رصيد املخصصات إرتفاعا

كما هو  ات العامةخصصاملالزيادة في بند  ، وتركزت2021عام مليون دينار في نهاية  7,386.6دينار، مقابل 

  :موضح بالجدول التالي

 ملخصصــــــــــــــاتجدول ا

 ”ليون دينارم  "                                                                                                                                                                                                                                      

 معدل التغير % مقدار التغير 2222 2221 البند

 4.6 170.4 3,850.7 3,680.3 مخصص الديون املشكوك في تحصيلها
 12.5 114.3 1,030.7 916.4 مخصص إستهالك األصول الثابتة

 95.2 1,201.2 2,462.5 1,261.3 مخصصات عامة
 12.8- 196.3- 1,332.3 1,528.6 مخصص تقييم أسعار الصرف

 17.5 1,289.7 8,676.3 7,386.6 اإلجمالي
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 27 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 2222للمصـــارف  مؤشـــــــرات السالمة املالية

ملصرفي االقطاع املالي ووحداته املؤسسية بصفة عامة وللقطاع تعتبر مؤشرات السالمة املالية مقياس لصحة 

هذا  ، حيث يتناول الكليةمة اإلحترازية ة في تحليل وتقييم السال م، وهى إحدى املدخالت املهبصفة خاصة 

 . 2022الفصل تحليل مؤشرات السالمة املالية للقطاع املصرفي خالل عام 

 :مؤشرات رأس املال  -1
 

 مؤشرات رأس املالجدول 

 
 

 2222 2221 2222 2219 املؤشر

 15.7 16.6 19.2 18.4 % معدل كفاية رأس املال الكلي

 14.3 15.3 17.9 17.2 % معدل كفاية رأس املال األساس ي

 3.5 3.5 3.6 3.8 %راس املال املدفوع / إجمالي األصول 

 5.2 4.7 4.9 5.5  %حقوق امللكية / إجمالي األصول 

 7.6 6.9 6.1 6.9 %حقوق امللكية / إجمالي الودائع

 

 كفاية رأس املال : -
وحت مخاطر قد تحدث، حيث ترا مال مرتفعة، كافية ملواجهة أية بكفاية رأس الليبي يتمتع القطاع املصرفي

وهى بشكل عام أعلى وبهامش مريح من النسبة  (2022 -.201) خالل الفترة  %2..1و  %6..1نسبتها مابين 

، مما يعزز من اإلستقرار %0..( والبالغة 1لجنة بازل ) املصرف املركزي واملتوافقة مع متطلبات املحددة من قبل

في  %17.7مقارنة بنسبة  %6..1معدل كفاية رأس املال للمصارف إلى  إنخفاض 2022ويالحظ في عام  املالي.

رنة بنمو أقل مقا %.2ويعود ذلك إلى الزيادة في حجم األصول املرجحة باملخاطر والتي نمت بنسبة   2021عام 

 . %16في قاعدة رأس املال بنسبة 

ث تشكل الشريحة األولى ) رأس املال من رأس املال ، حي جيدةوتجدر اإلشارة إلى أن املصارف تحتفظ بنوعية 

نسبة كفاية رأس املال تراوحت . و  2022عام املال في نهاية  من إجمالي قاعدة رأس %0.األساس ي( أكثر من 

 .(2022 -.201) خالل الفترة  %..16و  %...1مابين  األساس ي 

 



دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 28 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 

 

 رأ س املال إلى إجمالي الصول : -

هى أحدى املؤشرات األساسية للسالمة املالية والتي تقيس الرفع املالي ) أي نسبة رأس املال إلى إجمالي األصول و  

 ملتطلبات لجنة بازل يجب أن التقل هذه النسبة عن 
ً
نسبة تمويل األصول بموارد غير مواردها الذاتية( ، ووفقا

 مل%.
ً
لبات بازل ، تط، وبشكل عام فقد سجلت املصارف  نسب للرفع املالي أعلى من النسبة املشار إليها وفقا

 .(2022 -.201) خالل الفترة على التوالي   2..،  8.6،  ..8،  ...حيث سجلت نسب 
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دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 29 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 :مؤشرات جودة الصول  -2

، يالحظ إستمرار تدني نسبة القروض والتسهيالت إلى  2022بتحليل هيكل البنود املكونة لألصول خالل عام 

مما يشير إلى أن األصول  %1.1لغت نسبة األستثمارات فقط ، بينما ب %...1إجمالي األصول والتي شكلت نحو 

  ولم تصل حتى إلى 
ً
في املقابل  ، من إجمالي قاعدة األصول للقطاع املصرفي  %20املولدة للدخل متدنية جدا

من إجمالي قاعدة األصول  %6.6.شكلت النقدية بخزائن املصارف واألرصدة لدى املصرف املركزي نحو 

 مما يعكس ضعف توظيف املصارف ألموالها .للقطاع املصرفي 

 

 : القروض املتعثرة إلى إجمالي القروض -

الي أن نسبة الديون املتعثرة إلى إجم أوليةبيانات مازالت الديون املتعثرة وهى  ظهرت البيانات املتوفرة عنأ

ى إنخفاض النسبة عل ، ويدل إرتفاع هذه%21.0نحو   2021عام بلغت في نهاية والتسهيالت اإلئتمانية  القروض

  للمعايير حيث إدارة االئتمان،  بعض املصارف خاصة الكبرى في كفاءة
ً
ينبغي أن ال تتجاوز هذه النسبة وفقا

 . %.الدولية 

 : املتعثرة  القروضنسبة تغطية مخصص الديون إلى  -

 .%...6نحو  2022عام في نهاية فقد سجلت  املتعثرة  قروضنسبة تغطية مخصص الديون إلى ال فيما يخص

على مستوى القطاع ، أما  %0.وخالل السنوات السابقة سجلت مخصصات  التغطية نسب مرتفعة تفوق 

بتحليل هذه النسب وفق املصارف فقد سجلت بعض املصارف الهامة نسب متدنية، وعليها بإتخاذ إجراءات 

 ملواجهة أية خسائر متوقعة. إحترازية من خالل زيادة مخصصات الديون املتعثرة للوصول إلى نسب مالئمة

 جودة الصول مؤشرات جدول 
 2222 2221 2222 2219 املؤشر  

 3.2 3.0 2.8 3.2 %(/ إجمالي األصول *القروض املتعثرة )

 21.0 21.0 21.0 21.0 %( / إجمالي القروض*القروض املتعثرة)

 79.8 89.2 99.4 98.6 (*)%مخصص الديون / إجمالي القروض املتعثرة

 16.8 18.7 20.9 20.9 % ص الديون / إجمالي القروضمخص
 . * بيانات تقديرية



دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 32 صفحة 

 (2222) ؤشرات املالية للمصارف  تقرير أهم البيانات وامل 

 
 

 :مؤشرات الربحية  -3
 مؤشرات الربحيةجدول 

  
 2222 2221 2222 2219 املؤشر

 0.7 0.9 0.5 0.7 %العائد / االصول 

 ... 18.5 9.8 12.3 %العائد / حقوق امللكية

 ..0 1.3 0.6 0.8 %العائد/ الودائع

 

 : إلى الصــــــول  العائد -
مؤشر العائد إلى إجمالي األصول من املؤشرات الهامة وذات القيمة التحليلية الكبيرة لقياس كفاءة إستخدام 

مقارنة  ، %0.7 ليسجل  2022عام معدل العائد إلى إجمالي األصول خالل  نخفضإحيث  املصارف ألصولها ،

ام عباح املصارف قبل خصم املخصصات والضرائب خالل ر أ في اإلنخفاض، نتيجة  2021في عام  %..0بنحو 

 2021 عاممليون دينار، مقارنة عما كانت عليه خالل  6..8.لتسجل  %8..2بمعدل  إنخفضتوالتي   2022

   .مليون دينار 1,176.9والبالغة نحو 
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%إجمالي الصول / القروض املتعثرة  %إجمالي القروض / مخصص الديون 
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 : حقوق امللكيةالعائد إلى  -
 2021في عام  %...1مقارنة بـ  %6..جل نحو ليس 2022معدل العائد على حقوق امللكية في عام  نخفضإ 

 . في استخدام رأسمالها صارفمقياس ملدى كفاءة املويعتبر هذا املؤشر 

 
 

 :مؤشرات السيولة  -4
غير بالطلبات املتوقعة و مؤشرات السيولة من املؤشرات الهامة والتي تعكس مدى قدرة املصــــــارف على الوفاء 

سر في السيولة ، وكذلك قد املتوقعة على النقدية رة املصارف على الوفاء بإلتزاماتها دون التعرض إلى عم

القطاع املصرفي الليبي مازالت تشهد نسب سيولة عالية نتيجة ضعف توظيف املصارف  مؤشرات السيولة فيو 

 ألموالها وعدم التوسع في منح القروض والتسهيالت اإلئتمانية وكذلك ضعف األستثمار ، مقابل نمو أكبر في

 الخصوم اإليداعية،ومن أهم هذه املؤشرات : 

0.7

0.5

0.9

0.6

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2019 2020 2021 2022

%

العائد على الصول 

12.3
9.8

18.5

9.7

-3

2

7

12

17

22

2019 2020 2021 2022

%

العائد على حقوق امللكية



دإرة إلبحوث وإلإحصاء    إإ

 66 من 32 صفحة 
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 السيولةمؤشرات جدول 

 2221 2221 2222 2219 املؤشر

 66.7 68.2 72.1 70.8 )%(  األصول السائلة / إجمالي األصول 

 86.2 91.2 86.4 83.7 ()% الخصوم قصيرة األجل /األصول السائلة 

 22.5 21.3 16.6 19.0 )%(الخصوم إجمالي  /األصول السائلة 

 ..22 ..21 17.7 0..1  )%(  إجمالي القروض / اجمالي الودائع
 

 :  إجمالي الصول  إلىالصول السائلة  -
عظمها تمثل ، والتي مم 2022 عامفي نهاية  %77.6بلغت نسبة األصول السائلة لدى املصارف إلى إجمالي األصول 

 2021في نهاية عام  %2..7مقابل نسبة ي اإللزامي( ودائع لدى املصرف املركزي ) تحت الطلب بما فيها اإلحتياط

األشارة  حيث تجدر .، بشكل عام التزال األصول السائلة لدى املصارف تشكل نسب مرتفعة من إجمالي األصول 

نسبة  سجلبالقطاع املصرفي  اإليداعيةخصوم إلى إجمالي ال والتسهيالت اإلئتمانية  حجم القروضإلى أن 

 .ضئيلة للغاية إال أنها مازالت  2021وعلى الرغم من إرتفاعها عن العام  ،2022 معا في نهاية  %..22
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 :الخصوم قصيرة الجل إلىالصول السائلة  -
بطلبات  على الوفاء صارفتباين السيولة بين األصول والخصوم. ويقدم داللة على قدرة املقياس هذا املؤشر ل

في نهاية عام  %7.2.زمات سيولة ، وقد سجل هذا املؤشر نسبة ، دون الوقوع في أ سحب األموال قصيرة األجل

 على التوالي .  2021 - .201لألعوام  %6...و  %86.4،  %91.2، مقارنة بنسب 2022
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 ارف ـــــمؤشرات أداء املص

(2219- 2222) 
 

 2022 2020 2020 2002 ءمصؤشر

  :مؤشرات رأس املال

 15.7 16.6 19.2 18.4 % ل الكليمعدل كفاية رأس املا

 14.3 15.3 17.9 17.2 % معدل كفاية رأس املال األساس ي

 3.5 3.5 3.6 3.8 %راس املال املدفوع / إجمالي األصول 

 5.2 4.7 4.9 5.5  %حقوق امللكية / إجمالي األصول 

 7.6 6.9 6.1 6.9 %حقوق امللكية / إجمالي الودائع

      :مؤشرات جودة الصول 

 3.2 3.0 2.8 3.2 %القروض املتعثرة )*(/ إجمالي األصول 

 21.0 21.0 21.0 21.0 %القروض املتعثرة)*( / إجمالي القروض

 79.8 89.2 99.4 98.6 (*)%مخصص الديون / إجمالي القروض املتعثرة

 16.8 18.7 20.9 20.9 % مخصص الديون / إجمالي القروض

     :مؤشرات كفاءة اإلدارة

 ...1 14.4 13.5 15.1 %ي القروض / إجمالي األصول إجمال

 ..6 7.0 6.4 5.8 إجمالي األصول / عدد العاملين) مليون دينار (

 ....2 245.0 229.3 206.4 إجمالي األصول / عدد الفروع )مليون دينار(

     :مؤشرات الربحية

 0.7 0.9 0.5 0.7 %العائد / االصول 

 ... 18.5 9.8 12.3 %العائد / حقوق امللكية

 ..0 1.3 0.6 0.8 %العائد/ الودائع

 -     :مؤشرات السيولة

 66.7 68.4 72.1 71.9 %األصول السائلة / إجمالي األصول 

 22.5 21.3 16.6 19.0 % إجمالي القروض / اجمالي الودائع

 68.7 67.7 81.0 79.3 %إجمالي الودائع / إجمالي األصول 

 *بيانات تقديرية 6

 

 

 "نتهى التقريرإ "


