اآلدارة العامة  -إدارة الحـــــــسابات  -قســـــــم الميزانيات و اآلحصـــــــــــــــــاء

الميزانية كما هى فى  2019-12-31ف

االصول:

درهم

نقدية بالعملة المحلية واألجنبية
أرصدة لدى المصارف المحلية واألجنبية
شهادات االيداع لدى م ل م
ودائع لدى المصارف الخارجية

125,303,230.704
4,254,435,267.507
1,965,532,376.285
56,405,408.401
52,670,274.491
23,322,711.265
95,758,458.000
100,000,000.000
700,000,000.000
487,884,788.254
203,049,568.993
106,651,528.286
868,887,297.608
76,391,204.623
9,116,292,114.417

صكوك المقاصة
االستثمار العقارى
االستثمارات المحلية
استثـــــــمارات ســــــــــــياحية
سنـــــــــــدات اذنيـــــــــــــة
القروض و التسهيالت بعد خصم المخصصات
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
األصول الثابتة بعد خصم مخصص االستهالك
حسابات االدارة و الفروع
مباني تحت االنشاء

مجموع األصول
الخصوم وحقوق المساهمين :
الخصوم
ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)
ودائع ألجل للزبائن
ودائع التوفير
التأمينات النقدية
الصكوك المصدقة
دائنون وخصوم أخرى
مخصصات أخرى
معلقات تحت التسوية(فرق منظومة)

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

دينار

7,577,405,239.909
13,673,750.000
33,553,500.261
106,620,818.572
376,980,448.125
289,647,401.362
68,158,319.270
0.000
8,466,039,477.499
250,000,000.000
146,886,191.865
250,000,000.000
3,341,939.942
24,505.111
0.000

مجموع حقوق المساهمين

650,252,636.918

مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

9,116,292,114.417

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
مجموع الحسابات النظامية واالتزامات األخرى

المجمــــــــوع الكلي
صكوك سياحية مخزونة بالدينار الليبي

) وسام صالح امدورد (

مدير ادارة الحسابات

3,309,739.000
12,428,253.860
585,474,347.894
2,056,565.000
111,298,759.600
181,408,692.165
24,550,009.000
0.000
920,526,366.519
10,036,818,480.936
5,787,622,650.000
) وسيم عبدهللا الزوي (

المدير العام

اآلدارة العامة  -إدارة الحـــــــسابات  -قســـــــم الميزانيات و اآلحصـــــــــــــــــاء

الميزانية العمومية في  2019/12/31م مقارنة بـ  2018/12/31م
2019

2018

االصول :

درهم

نقدية بالعملة المحلية واألجنبية
أرصدة لدى المصارف المحلية واألجنبية

86,968,736.066
4,935,964,873.048
1,965,601,965.602
126,491,715.248
511,975,375.202
23,308,809.265
66,258,458.000
0.000
0.000
481,451,831.979
112,924,078.292
84,014,894.143
-76,891,966.346
16,489,953.540

125,303,230.704
4,254,435,267.507
1,965,532,376.285
56,405,408.401
52,670,274.491
23,322,711.265
95,758,458.000
100,000,000.000
700,000,000.000
487,884,788.254
203,049,568.993
106,651,528.286
868,887,298
76,391,204.623

إجمالى اآلصول
الخصوم وحقوق المساهمين :
الخصوم :

8,334,558,724.039

9,116,292,114.417

ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)
ودائع ألجل للزبائن

7,125,556,037.982
15,673,750.000
29,560,734.802
135,302,144.894
281,628,801.650
338,294,429.104
49,809,485.024
0.000
7,975,825,383.456

7,577,405,239.909
13,673,750.000
33,553,500.261
106,620,818.572
376,980,448.125
289,647,401.362
68,158,319.270
0.000
8,466,039,477.499

105,000,000.000
145,315,376.841
105,000,000.000
3,341,939.942
76,023.800
0.000

250,000,000.000
146,886,191.865
250,000,000.000
3,341,939.942
24,505.111
0.000

إجمالى حقوق المساهمين

358,733,340.583

650,252,636.918

إجمالى الخصوم وحقوق المساهمين

8,334,558,724.039

9,116,292,114.417

2,536,043.000
19,470,889.060
565,601,548.015
2,155,565.000
133,565,169.600
181,378,414.719
24,773,389.000
-

3,309,739.000
12,428,253.860
585,474,347.894
2,056,565.000
111,298,759.600
181,408,692.165
24,550,009.000
-

إجمالى الحسابات النظامية واالتزامات األخرى

929,481,018.394
9,264,039,742.433

920,526,366.519
10,036,818,480.936

صكوك سياحية مخزونة بالدينار الليبي

6,464,454,300.000

5,787,622,650.000

شهادات االيداع لدى م ل م
ودائع لدى المصارف الخارجية
صكوك المقاصة
االستثمارات متاحة للبيع
االستثمارات المحلية
استثـــــــمارات ســــــــــــياحية
سنـــــــــــدات اذنيـــــــــــــة
القروض و التسهيالت بعد خصم المخصصات
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
صافى االصول الثابتة
حسابات االدارة و الفروع
مباني تحت االنشاء

ودائع التوفير
التأمينات النقدية
الصكوك المصدقة
دائنون وخصوم أخرى
مخصصات أخرى
معلقات تحت التسوية(فرق منظومة)

إجمالى الخصوم
حقوق المساهمين :
رأس المال
الدخل قبل الضرائب

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

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

درهم

دينار

دينار

)وسام صالح امدورد (

) وسيم عبدهللا الزوي (

مدير ادارة الحسابات

المدير العام

