اآلدارة العامة  -إدارة الحـــــــسابات  -قســـــــم الميزانيات و اآلحصـــــــــــــــــاء

الميزانية كما هى فى  2016-12-31ف

االصول:

درهم

نقدية بالعملة المحلية واألجنبية

42,606,768.256
4,314,635,669.787
399,005,219.863
500,000,000.000
99,601,510.239
128,790,664.141
23,308,809.265
5,758,458.000
490,974,286.414
238,892,549.914
52,324,443.630
86,928,421.107
7,743,030.450

أرصدة لدى م ل م والمصارف المحلية واألجنبية
شهادات االيداع لدى م ل م
سندات اذنية
ودائع لدى المصارف الخارجية
صكوك المقاصة
االستثمار العقارى
االستثمارات المحلية
القروض و التسهيالت بعد خصم المخصصات
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
األصول الثابتة بعد خصم مخصص االستهالك
حسابات االدارة و الفروع
مباني تحت االنشاء

دينار

مجموع األصول
الخصوم وحقوق المساهمين :
الخصوم

6,390,569,831.066

ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)

5,430,891,015.129
22,412,190.396
31,874,261.186
179,096,023.084
285,026,883.003
109,249,511.983
10,242,267.071
6,068,792,151.852

ودائع ألجل للزبائن
ودائع التوفير
التأمينات النقدية
الصكوك المصدقة
دائنون وخصوم أخرى
مخصصات أخرى

مجموع الخصوم
حقوق المساهمين
رأس المال
الدخل قبل الضرائب
االحتياطى راس المال(قانونى)
احتياطي عام
االرباح المرحلة
ارباح سنوات سابقة

105,000,000.000
26,190,031.489
105,000,000.000
1,530,296.106
61,627.815
83,995,723.804

مجموع حقوق المساهمين

321,777,679.214

مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

6,390,569,831.066

الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى
اعتمادات مستندية خارجية تصدير
اعتمادات مستندية خارجية استيراد
اعتمادات محلية واردة
اعتمادات محلية صادرة
مستندات واردة برسم التحصيل
خطابات ضمان محلية
خطابات ضمان خارجية صادرة
خطابات ضمان خارجية واردة

0.000
115,913,222.779
1,823,357,239.578
2,482,014.000
171,021,468.363
163,888,323.685
25,280,303.000
0.000

مجموع الحسابات النظامية واالتزامات األخرى

2,301,942,571.405

المجمــــــــوع الكلي

8,692,512,402.471

صكوك سياحية مخزونة بالدينار الليبي

7,215,321,750.000

) صالح القراري (

) وسيم عبدهللا الزوي (

مدير ادارة الحسابات

المدير العام

اآلدارة العامة  -إدارة الحـــــــسابات  -قســـــــم الميزانيات و اآلحصـــــــــــــــــاء

الميزانية العمومية في  2016/12/31م مقارنة بـ  2015/12/31م
2015

االصول :

درهم

نقدية بالعملة المحلية واألجنبية

157,656,873.178
2,648,841,617.949
997,513,049.658
500,000,000.000
486,015,143.811
104,839,177.675
23,308,809.265
5,758,458.000
486,432,363.036
36,513,929.145
54,346,450.114
118,507,304.201
7,743,030.450

42,606,768.256
4,314,635,669.787
399,005,219.863
500,000,000.000
99,601,510.239
128,790,664.141
23,308,809.265
5,758,458.000
490,974,286.414
238,892,549.914
52,324,443.630
86,928,421.107
7,743,030.450

إجمالى اآلصول
الخصوم وحقوق المساهمين :
الخصوم :

5,627,476,206.482

6,390,569,831.066

ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)

4,362,434,631.699
42,392,084.597
32,096,311.134
405,473,175.564
231,326,096.698
239,066,594.671
19,088,951.196
5,331,877,845.559

5,430,891,015.129
22,412,190.396
31,874,261.186
179,096,023.084
285,026,883.003
109,249,511.983
10,242,267.071
6,068,792,151.852

105,000,000.000
13,422,094.313
105,000,000.000
1,530,296.106
72,341.013
70,573,629.491

105,000,000.000
26,190,031.489
105,000,000.000
1,530,296.106
61,627.815
83,995,723.804

إجمالى حقوق المساهمين

295,598,360.923

321,777,679.214

إجمالى الخصوم وحقوق المساهمين

5,627,476,206.482

6,390,569,831.066

520,958.000
339,873,476.051
1,879,755,263.746
5,728,343.000
190,120,990.185
199,000,255.234
2,385,897.000
-

0.000
115,913,222.779
1,823,357,239.578
2,482,014.000
171,021,468.363
163,888,323.685
25,280,303.000
-

إجمالى الحسابات النظامية واالتزامات األخرى

2,617,385,183.216
8,244,861,389.698

2,301,942,571.405
8,692,512,402.471

صكوك سياحية مخزونة بالدينار الليبي

7,290,416,060.000

7,215,321,750.000

أرصدة لدى م ل م والمصارف المحلية واألجنبية
شهادات االيداع لدى م ل م
سندات اذنية
ودائع لدى المصارف الخارجية
صكوك المقاصة
االستثمارات متاحة للبيع
االستثمارات المحلية
القروض و التسهيالت بعد خصم المخصصات
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
صافى االصول الثابتة
حسابات االدارة و الفروع
مباني تحت االنشاء

ودائع ألجل للزبائن
ودائع التوفير
التأمينات النقدية
الصكوك المصدقة
دائنون وخصوم أخرى
مخصصات أخرى

إجمالى الخصوم
حقوق المساهمين :
رأس المال
الدخل قبل الضرائب

االحتياطى راس المال(قانونى)
احتياطي عام
االرباح المرحلة
ارباح سنوات سابقة

درهم

دينار

2016

دينار

الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى :
اعتمادات مستندية تصدير
اعتمادات مستندية استيراد
اعتمادات محلية واردة
اعتمادات محلية صادرة
مستندات واردة برسم التحصيل
خطابات ضمان محلية
خطابات ضمان خارجية صادرة
خطابات ضمان خارجية واردة

االجمالى الكلي

)

(

مدير ادارة احلسابات

(

)
املدير العام

