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مقدمة

انا ال نش ا إ ت تط تطور تجميع وإعداد ونشر البيانات

ة ال ال ة ال ال ات ؤش إعداد ات د ت تحديات إعداد مؤشرات السالمة المالية



للدولةبالكاملومملوكةمستقلةماليةمؤسسةالمركزيليبيامصرف للدولةبالكامل ومملوكةمستقلةماليةمؤسسةالمركزيليبيامصرف 

. بھا النقدية السلطة ويمثل ، الليبية

1956 عام أبريل من األول في نشاطه المركزي ليبيا مصرف بدأ ، 

فأةةذ . 1951عامفيأنشئتالتيالليبية النقدلجنةمحلبذلكوحل

1958سبتمبر17فيالدوليالنقدصندوقلعضويةليبياإنضمت 1958 سبتمبر17فيالدوليالنقدصندوقلعضويةليبياإنضمت.

البيانات لنشر العام للنظام ليبيا إنضمت GDDS التراسل نظام و 

. ICS المتكامل



ةتق اتل انانشإ اال ا ةاإل النق النقديةواإلحصاءاتالبياناتونشروإعدادتجميعمسئوليةتقع 
ىيإلع إدارةعلى IIP الدولياإلستثمارووضعالمدفوعاتميزانوإحصاءات

. المركزي ليبيا مصرف في  واإلحصاء البحوث

ھذه بنشر المركزي ليبيا بمصرف واإلحصاء البحوث إدارة تضطلع 
 يتناسببما النھائيةصورتھافيتجھيزھا بعدواإلحصاءاتالبيانات

والتيالدوليالنقدصندوقعنالصـادرةوالمنھجياتاألدلةمع ھجيع ي وقنرو يو       و
-: منھا



ةة لعامالدولي النقد صندوقعنالصادروالماليةالنقديةاإلحصاءاتدليل 

2000. 2000.

الطبعة ، 2008 لعام الدولي اإلستثمار ووضع المدفوعات ميزان دليل 

. السادسة

ةة الحكومةماليةإحصاءاتدليل.

الماليةالسالمةمؤشراتإلعدادالمرشد الماليةالسالمةمؤشراتإلعدادالمرشد.



ينشر مصرف ليبيا المركزي بياناته على:

للمصرف◦ اإللكتروني .www.cbl.gov.lyالموقع ر  ي  رو إل ع  .www.cbl.gov.lyو

.النشرات اإلقتصادية التي يصدرھا المصرف بشكل ربع سنوي ◦

.التقرير السنوي للمصرف ◦



ةش ال ةل ل ةقل فلقطل قل ل والنقديالمصرفيالقطاعلصحةمقياسھي الماليةالسالمةمؤشرات 

. )المعيشية األسرالمؤسسية،المالية،(المؤسسيةووحداتھاللدولةوالمالي )(ي

األساسية المالية السالمة مؤشرات بإعداد واإلحصاء البحوث إدارة تقوم 

 الدولي النقد صندوق منھجية بإستخدام ، فقط المصرفي للقطاع والتكميلية

.)الماليةالسالمةمؤشراتإلعدادالمرشد( رإلر( .)يؤ

المصرفي للقطاع والتكميلية األساسية المالية السالمة مؤشرات إعداد يتم 

 سنوي ربع بشكل



:) القطاع المصرفي (  الودائعتلقي لجهات مؤشرات السالمة المالية االثني عشر األساسية 

كفاية رأس المال
أل أ نسبة رأس المال التنظيمي إلى األصول المرجحة بالمخاطر ◦

نسبة رأس المال األساسي التنظيمي إلى األصول المرجحة بالمخاطر ◦
القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات كنسبة من رأس المال ◦

جودة األصول جودة األصول
القروض المتعثرة كنسبة من مجموع القروض اإلجمالية ◦
نسبة التوزيع القطاعي للقروض إلى مجموع القروض◦

اإليرادات والربحية
أل العائد على األصول◦

العائد على أسهم رأس المال ◦
نسبة ھامش الفائدة إلى إجمالي الدخل  ◦
الدخل◦ إجمالي إلى الفوائد بخالف المصروفات لنسبة ي  ى إج و إ رو ب  ب 

السيولة
)  نسبة السيولة إلى األصول(نسبة األصول السائلة إلى مجموع األصول ◦
نسبة األصول السائلة إلى الخصوم قصيرة األجل ◦

خاط ال ة ل ا ال الحساسية لمخاطر السوق
نسبة المركز الصافي المفتوح بالعمالت األجنبية إلى رأس المال ◦



(CA)نسبة رأس المال إلى األصول 1 (CA)نسبة رأس المال إلى األصول 1.
(AQ)نسبة االنكشافات الكبيرة إلى رأس المال2.
(AQ)نسبة التوزيع الجغرافي للقروض 3.
ال 4 الية إل رأ ال شتقات ال الية ف ال ل اإلج ركز األ بة  (AQ)ن (AQ)نسبة مركز األصول اإلجمالية في المشتقات المالية إلى رأس المال 4.

(AQ)نسبة مركز الخصوم اإلجمالية في المشتقات المالية إلى رأس المال 5.

(AQ) نسبة القروض المقومة بالعملة األجنبية إلى مجموع القروض6.
ة إل  ال ة ال لة األ ال ة  ق (AQ) ال (AQ)خصوم المقومة بالعملة األجنبية إلى مجموع ال خصومنسبة ال7.

(EP) نسبة دخل التداول إلى مجموع الدخل8.

(EP) نسبة مصروفات العاملين إلى المصروفات بخالف الفوائد9.
دائ10 ال ض  ية عل الق ا الفائدة ال ق بين أ (EP) الف (EP) الفرق بين أسعار الفائدة المرجعية على القروض والودائع10.
(L)الفرق بين الحد األقصى والحد األدنى لسعر الفائدة بين البنوك 11.
(L) )بخالف ما بين البنوك(نسبة ودائع العمالء إلى مجموع القروض 12.
(SMR)ل نسبة المركز الصافي المفتوح في حصص الملكية إلى رأس الما13. رس3 ى إ ي ص ي وح ي ز ر S)لب )

CA  = ،كفاية رأس المالAQ  = ،جودة األصولEP  ،اإليرادات والربحيةL  = ،السيولةSMR  = الحساسية لمخاطر
السوق



الكشوفات المالية للمصارف التجارية.

العمومية◦ يالميزانيات و ي  يز

قوائم الدخل والمصروفات◦

سالسل البيانات الرقابية◦

رالبيانات المتعلقة بالقروض والقروض المتعثرة◦ روض و روض ي

مصادر أخرى◦



تحسين جودة البيانات

ومفصلة شاملة بيانات إلى الوصول الوصول إلى بيانات شاملة ومفصلة

 تحديد المشاكل ومواطن ضعف البيانات التي تؤثر على إعداد مؤشرات

السالمة المالية 

 الماليةالسالمة تأھيل ُمعدي البيانات على المفاھيم ذات الصلة بمؤشرات

القرار صناع لخدمة المناسب الوقت ف دقيقة بيانات توفير   توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب لخدمة صناع القرار



أل ط أ  لم يتم إعداد أية مؤشرات سالمة مالية للقطاعات األخرى.

األخرى◦ المالية رىالمؤسسات ي  ؤ 

قطاع المؤسسات غير المالية◦

األسر المعيشية ◦

ياألسواق المالية◦ ق و

أسواق العقارات◦



:نظراً للظروف التي تمر بھا ليبيا في الوقت الحاضر فقدً

مصادرھا من البيانات على الحصول تعذر تعذر الحصول على البيانات من مصادرھا.

 مصلحة اإلحصاء والتعداد ( تعثر عمل الجھاز المركزي لإلحصاء. (

 وجود قصور في القوانين التي تلزم الجھات والمؤسسات ذات العالقة

.بتزويد المصرف المركزي بالبيانات 

المؤسسات ف المؤھلين البياناتضعف إعداد ف والقطاعات والقطاعات  في إعداد البيانات ضعف المؤھلين في المؤسسات.



                       
العرض نھاية نھاية العرض                  


