
غالف  

القت�ســـــــاد والأعمـــــــال اللبنــــانيـــــــة   اآذار / نيـ�ســـان 242018

اإجمالي الموجودات   )مليار ل.ل(ا�سم الم�سرفالرتبة
النمو )%(2016201720162017

1.2-66732.065956.0بنك عوده11

44498.049059.010.2بلوم بنك22

31308.034163.09.1بنك بيبلو�س43

31438.333273.35.8فرن�سبنك34

28668.032495.013.3�سو�سيته جنرال55

25941.027700.06.8بنك بيروت66

19168.020576.07.3البنك اللبناني الفرن�سي77

16066.017430.08.5االعتماد اللبناني 88

10266.010801.05.2بنك انتركونتيننتال99

9767.010455.07.0بنك بيروت والبالد العربية1010

6785.07372.08.7فر�ست نا�سيونال بنك 1111

6193.07082.014.4بنك لبنان والخليج 1212

5290.05822.010.1االعتماد الم�سرفي1313

3029.03891.028.5�سرادار1514

3114.03435.010.3بنك الموارد1415

2909.03318.014.1البنك اللبناني ال�سوي�سري1616

2820.93112.710.3بنك ال�سرق االأو�سط وافريقيا1717

2503.03001.019.9بنك م�سر لبنان1918

2651.02667.00.6بنك بيمو1819

2453.02593.05.7فيني�سيا بنك2020

0.5-2395.02382.0بنك االمارات لبنان2121

2007.02038.01.5البنك العربي2222

1733.01936.011.7ال�سركة الجديدة لبنك �سوريا ولبنان2323

1503.01604.06.7جمال تر�ست بنك2424

1420.01588.011.8م�سرف �سمال اأفريقيا التجاري2525

386.0434.012.4بنك الكويت الوطني -لبنان2626

3.0-326.0316.3بنك االعتماد الوطني2727

7.0 354,500.3  331,370.2 المجموع 

التــرتيــب حسـب 017
إجمالي الــموجـــودات
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غالف  

القت�ســـــــاد والأعمـــــــال اللبنــــانيـــــــة   اآذار / نيـ�ســـان 262018

017
ودائع العمالء )مليار ل.ل(ا�سم الم�سرفالرتبة
النمو )%(2016201720162017

7.0-54203.050428.0بنك عوده11
37402.040163.07.4بلوم بنك22
25782.027139.05.3بنك بيبلو�س33
2.4-25638.225019.2فرن�سبنك44
21970.024854.013.1�سو�سيته جنرال55
18923.020108.06.3بنك بيروت66
15712.016493.05.0البنك اللبناني الفرن�سي77
13427.014022.04.4االعتماد اللبناني88
8602.09021.04.9بنك بيروت والبالد العربية99

8444.08676.02.7بنك انتركونتيننتال1010
5423.05941.09.6فر�ست نا�سيونال بنك 1111
5367.05875.09.5بنك لبنان والخليج 1212
4486.04772.06.4االعتماد الم�سرفي1313
2476.03086.024.6بنك �سرادار1614
2517.02811.011.7البنك اللبناني ال�سوي�سري1515
2602.02677.02.9بنك الموارد1416
2438.12622.87.6بنك ال�سرق االأو�سط وافريقيا1717
2064.02190.06.1بنك م�سر لبنان1918
2018.02111.04.6فيني�سيا بنك2019
4.9-2189.02081.0بنك بيمو1820
1.1-1822.01802.0بنك االمارات لبنان2121
4.8-1716.01633.0البنك العربي2222
1449.01562.07.8ال�سركة الجديدة لبنك �سوريا ولبنان2323
1290.01340.03.9جمال تر�ست بنك2424
301.0331.010.0م�سرف �سمال اأفريقيا التجاري2525
288.0311.08.0بنك الكويت الوطني 2626
10.2-242.0217.3بنك االعتماد الوطني2727

268791.3277286.33.2المجموع

التــرتيــب حسـب 
ودائــع العمــالء
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الت�سليفات  )مليار ل.ل(ا�سم الم�سرفالرتبة
النمو )%(2016201720162017

5.3-25951.024563.0بنك عوده11
10800.011364.05.2بلوم بنك22
0.3-9849.19820.7فرن�سبنك33
7192.08576.019.2بنك بيروت54
7808.08215.05.2بنك بيبلو�س45
6728.07456.010.8�سو�سيته جنرال66
6320.06556.03.7البنك اللبناني الفرن�سي77
4837.05212.07.8االعتماد اللبناني 88
2739.02778.01.4االعتماد الم�سرفي99

2531.02655.04.9بنك بيروت والبالد العربية1010
5.8-2172.02045.0بنك لبنان والخليج 1111
1634.81834.812.2بنك ال�سرق االأو�سط وافريقيا1212
1538.01778.015.6بنك الموارد1513
1543.01636.06.0فر�ست نا�سيونال بنك 1414
8.2-1566.01437.0بنك انتركونتيننتال1315
920.01169.027.1بنك �سرادار1916
1041.01150.010.5بنك بيمو1717
3.7-1050.01011.0البنك العربي1618
963.0999.03.7بنك االمارات لبنان1819
762.0905.018.8البنك اللبناني ال�سوي�سري2020
686.0755.010.1فيني�سيا بنك2221
714.0743.04.1جمال تر�ست بنك2122
4.8-668.0636.0بنك م�سر لبنان2323
294.0355.020.7ال�سركة الجديدة لبنك �سوريا ولبنان2424
102.0114.011.8بنك الكويت الوطني2525
6.9-89.583.3بنك االعتماد الوطني2626
4.2-24.023.0م�سرف �سمال اأفريقيا التجاري2727

100522.4103869.83.3المجموع 

التـــرتيـــب حســـب 017
الـتسليــفــات
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القت�ســـــــاد والأعمـــــــال اللبنــــانيـــــــة   اآذار / نيـ�ســـان 282018

الموال الخا�سة الإجمالية )مليار ل.ل(ا�سم الم�سرفالرتبة
النمو )%(2016201720162017

5575.06313.013.2بنك عوده11
4421.04531.02.5بلوم بنك22
3483.03548.01.9بنك بريوت33
3140.03256.03.7بنك بيبلو�س54
3206.63242.91.1فرن�سبنك45
2560.02780.08.6�سو�سيته جرنال66
1755.01905.08.5البنك اللبناين الفرن�سي77
1311.01393.06.3االعتماد اللبناين88
856.0922.07.7بنك بريوت والبالد العربية99

827.0872.05.4بنك انرتكونتيننتال1010
639.0666.04.2فر�ست نا�سيونال بنك 1111
494.0605.022.5االعتماد امل�سريف1312
528.0579.09.7بنك لبنان واخلليج 1213
414.0426.02.9بنك االمارات لبنان1414
334.0349.04.5بنك �سرادار1515
294.0316.07.5م�سرف �سمال اأفريقيا التجاري1616
274.0289.05.5البنك اللبناين ال�سوي�سري1717
256.7275.17.2بنك ال�سرق االأو�سط وافريقيا1818
242.0262.08.3بنك بيمو1919
229.0236.03.1فيني�سيا بنك2020
204.0219.07.4بنك م�سر لبنان2121
172.6180.34.5البنك العربي2222
162.0175.08.0ال�سركة اجلديدة لبنك �سوريا ولبنان2323
145.0148.02.1بنك املوارد2424
122.0129.05.7جمال تر�ست بنك2525
81.084.03.7بنك الكويت الوطني2626
6.4-42.339.6بنك االعتماد الوطني2727

31768.231768.26.2المجموع

التـرتيــب حســـب017
األمــوال الخاصـة اإلجماليــة
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القت�ســـــــاد والأعمـــــــال اللبنــــانيـــــــة   اآذار / نيـ�ســـان 302018

الرباح ال�سافية )مليار ل.ل(ا�سم الم�سرفالرتبة
النمو )%(2016201720162017

709.0843.018.9بنك عوده11
697.7730.74.7بلوم بنك22
303.0333.09.9�سو�سيته جنرال43
304.0308.01.3بنك بيروت34
10.7-302.9270.6فرن�سبنك55
249.0256.02.8بنك بيبلو�س66
168.0182.08.3البنك اللبناني الفرن�سي77
121.0153.026.4بنك انتركونتيننتال88
106.0123.016.0االعتماد اللبناني99

7.7-78.072.0بنك بيروت والبالد العربية1010
53.061.015.1بنك لبنان والخليج 1411
11.2-61.654.7فر�ست نا�سيونال بنك 1112
37.3-59.037.0االعتماد الم�سرفي1213
23.827.716.4بنك بيمو1714
8.0-28.726.4البنك العربي1615
58.2-55.023.0البنك اللبناني ال�سوي�سري1316
62.0-50.019.0بنك م�سر لبنان1517
18.218.51.6بنك ال�سرق االأو�سط وافريقيا1918
16.016.32.2فيني�سيا بنك2019
11.015.641.7م�سرف �سمال اأفريقيا التجاري2120
5.015.0200.0بنك �سرادار2521
33.3-21.014.0بنك االمارات لبنان1822
9.013.044.4ال�سركة الجديدة لبنك �سوريا ولبنان2323
5.27.544.2جمال تر�ست بنك2424
51.7-10.14.9بنك الموارد2225
-6.03.0-بنك الكويت الوطني2726
-2.5-0.1بنك االعتماد الوطني2627

3459.33625.44.8المجموع

الترتيــب حسـب 017
األربــاح الصــافيــة
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