
 (مليون دينار)
معدل التغير %20092010المؤشر  /  الفترة

96263.1127717.532.7 اجمالي الميزانية ( األصول + الحسابات النظامية ) 
58767.565352.411.2 اجمالي األصول 

43564.248531.611.4 اجمالي نقدية وارصدة لدى المصارف
11812.613044.610.4 اجمالي القروض والسلفيات والتسهيالت

635.3642.81.2 اجمالي االستثمارت
48672.355313.013.6 اجمالي ودائع العمالء 
3657.04517.623.5 اجمالي حقوق الملكية 
2621.42687.02.5 اجمالي المخصصات
1585.41633.83.1 اجمالي االيرادات

754.3829.39.9 اجمالي المصروفات 
3.2-831.1804.5 أرباح الفترة

16916176484.3 مجموع عدد العاملين
4574784.6 مجموع عدد الفروع

74.174.30.2 األصول السائلة / اجمالي األصول %
0.7-20.120.0 إجمالي القروض / اجمالي األصول %
6.26.911.1 حقوق المساهمين / اجمالي االصول %

128.6136.76.3 إجمالي األصول / عدد الفروع ( مليون دينار )
3.53.76.6 إجمالي األصول / عدد العاملين ( مليون دينار )

2.8-24.323.6 إجمالي القروض /  إجمالي الودائع %
13.0-1.41.2أجمالي الربح /  األصول %  ( ** )

21.6-22.717.8أجمالي الربح /  حقوق الملكية %   ( **)
14.517.319.3 مالءة رأس المــــــال %

(**) أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب  .

الجدول ( 1 )
   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية  (*)

(*) تشــمل :- المصــــــرف التجاري الوطني ، الجمهــــــورية ، الوحــدة ، الصحـارى ، شمـــال أفريقيـــــا ، التجــــــارة والتنميـــة , األجمــــــــاع العـــــربي ، الـوفــــاء ،
 اآلمان للتجارة واالستثمار ، المتوسط ، الواحة ، التجاري العربي ، المصرف المتحد للتجارة واالستثمار ، مصرف السراي للتجارة واالستثمار ، ومصرف الخليج األول الليبي .



( مليون دينار )
معدل التغير %20092010المؤشر  /  الفترة

48672.355313.013.6  أجمالي الودائع
35857.242338.118.1  أجمالي الودائع تحت الطلب

12100.112231.81.1  أجمالي الودائع ألجل
715.0743.13.9  أجمالي ودائع االدخار

73.776.53.9  أجمالي الودائع تحت الطلب /  أجمالي الودائع %
11.0-24.922.1  أجمالي الودائع ألجل /  أجمالي الودائع %

-1.41.4  أجمالي ودائع االدخار /  أجمالي الودائع %
82.884.62.2 أجمالي الودائع / اجمالي الخصوم %

الجدول ( 2 ) 
مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية *

(*) تشمل :- المصرف التجاري الوطني ، الجمهورية ، الوحدة ، الصحارى ، شمــال أفـــريقيــا ، التجارة والتنمية ، 

 مصرف السراي للتجارة واالستثمار و مصرف الخليج األول الليبي .
 األجماع العربي ، الوفاء ، اآلمان للتجارة واالستثمار ، المتوسط ، الواحة ، التجاري العربي ، المصرف المتحد للتجارة واالستثمار،



( مليون دينار )
معدل التغير %20092010المؤشر  /  الفترة

11812.613044.610.4 اجمالي االئتمان
14.0-1218.61048.6 أجمالي القروض العقارية
3.6-3192.13077.7 أجمالي السلف االجتماعية

6.4-4410.74126.3 أجمالي القروض العقارية والسلف االجتماعية
7401.98918.320.5القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

22.1-10.38.0 القروض العقارية / اجمالي االئتمان %
12.7-27.023.6 السلف االجتماعية / اجمالي االئتمان %

15.3-37.331.6 القروض العقارية والسلف االجتماعية / اجمالي االئتمان %
62.768.49.1القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى/اجمالي االئتمان%

0.7-20.120.0 اجمالي االئتمان / اجمالي األصول % 
2.8-24.323.6 اجمالي االئتمان / اجمالي الودائع % 

مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 
الجدول ( 3 )



" مليون دينار "" مليون دينار "
النسبة %القيمة المصرف النسبة %القيمة المصرف 

24,898.745.0مصرف  الجمهورية28,096.843.0مصرف الجمهورية

10,394.818.8المصرف التجاري الوطني12,306.218.8المصرف التجاري الوطني

8,293.515.0مصرف الصحارى 9,647.614.8مصرف الصحارى

6,479.911.7مصرف الوحدة7,994.712.2مصرف الوحدة

2,067.93.7مصرف التجارة والتنمية 2,333.33.6مصرف التجارة والتنمية 

1,052.41.9مصرف شمال أفريقيا 1,840.52.8مصرف شمال أفريقيا 

669.41.2مصرف االمان للتجارة واالستثمار820.61.3مصرف االمان للتجارة واالستثمار

453.20.8مصرف الواحة628.91.0مصرف الواحة

271.20.5مصرف األجماع العربي413.60.6مصرف الخليج األول الليبي

232.80.4المصرف المتحد للتجارة واالستثمار369.10.6مصرف األجماع العربي

143.60.3مصرف الخليج األول الليبي 348.80.5المصرف المتحد للتجارة واالستثمار

117.00.2مصرف الوفاء201.00.3مصرف الوفاء

103.40.2مصرف المتوسط143.30.2مصرف المتوسط

68.40.1مصرف السراي للتجارة واالستثمار113.20.2مصرف السراي للتجارة واالستثمار

66.80.1المصرف التجاري العربي94.80.1المصرف التجاري العربي
55,313.0100.0مجموع المصارف65,352.4100.0مجموع المصارف

الجدول رقم (2)

البيانات المالية للمصارف التجارية خالل العام 2010 مسيحي

الجدول رقم (1)
حسب الودائع حسب األصول



" نسب مئوية "" مليون دينار "
معدل آفاية رأس المال %المصرف النسبة %القيمة المصرف 

114.7المصرف المتحد للتجارة واالستثمار5,696.243.7مصرف الجمهورية

101.0مصرف الخليج األول الليبي2,462.118.9المصرف التجاري الوطني

87.2مصرف االمان للتجارة واالستثمار1,750.613.4مصرف الصحارى

75.2مصرف السراي للتجارة واالستثمار1,726.413.2مصرف الوحدة

70.5مصرف الواحة542.94.2مصرف شمال أفريقيا 

56.2مصرف الوفاء403.13.1مصرف التجارة والتنمية

44.5المصرف التجاري العربي92.80.7مصرف الواحة

36.6مصرف المتوسط89.10.7مصرف األجماع العربي

36.4مصرف شمال أفريقيا 88.50.7مصرف الوفاء

29.6مصرف االجماع العربي49.00.4المصرف المتحد للتجارة واالستثمار

29.5مصرف التجارة والتنمية 42.90.3مصرف السراي للتجارة واالستثمار

17.6المصرف التجاري الوطني29.60.2مصرف المتوسط

14.4مصرف الجمهورية26.50.2مصرف الخليج األول الليبي

13.0مصرف الوحدة26.30.2المصرف التجاري العربي 

8.8مصرف الصحارى18.60.1مصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

17.3آل المصارف13,044.6100.0آل المصارف

مالءة رأس المال
الجدول رقم (4) الجدول رقم (3)

حسب االئتمان



 "نسب مئوية " 
المصرف المصرف 

مصرف الوفاءمصرف الوحدة

مصرف السراي للتجارة واالستثمارمصرف الجمهورية

مصرف شمال أفريقيا مصرف الصحارى

المصرف التجاري العربيالمصرف التجاري الوطني

مصرف االجماع العربي مصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

مصرف المتوسطمصرف شمال أفريقيا 

مصرف الوحدةمصرف الواحة

المصرف التجاري الوطنيمصرف التجارة والتنمية 

مصرف الجمهوريةالمصرف المتحد للتجارة واالستثمار

مصرف الصحارىمصرف الوفاء

المصرف المتحد للتجارة واالستثمارمصرف الخليج األول الليبي

مصرف الواحةمصرف المتوسط

مصرف التجارة والتنمية مصرف السراي للتجارة واالستثمار

مصرف الخليج األول الليبيمصرف األجماع العربي

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمارالمصرف التجاري العربي
آل المصارفآل المصارف

20.5

19.5

18.5

2.8

23.6

28.6

26.6

23.7

22.9

21.1

21.0

75.6

62.7

51.6

39.4

32.9

نسبة التسهيالت االئتمانية النقدية  الى الودائع

337.6

10.1

0.0
11,290.7

جدول رقم (6)
حسب االعتمادات المفتوحة خالل الفترة من 2010/1/1 الى 2010/11/30 مسيحي 

التسهيالت النقدية / الودائع

319.0

72.1

73.4

70.8

الجدول رقم (5)

القيمة

4,351.0

3,830.3

" مليون دينار "

1,167.5

452.6

371.6

63.5

26.8

144.4



" مليون دينار "
المصرف النسبة %القيمة المصرف 

مصرف الواحة703.443.1مصرف الجمهورية

المصرف التجاري العربي264.716.2مصرف الوحدة

مصرف السراي للتجارة واالستثمار228.414.0المصرف التجاري الوطني

مصرف الوحدة225.213.8مصرف الصحارى

مصرف االجماع العربي80.64.9مصرف التجارة والتنمية 

مصرف شمال أفريقيا 30.51.9مصرف شمال أفريقيا 

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمار25.41.6مصرف االمان للتجارة واالستثمار

مصرف الخليج األول الليبي17.71.1مصرف الواحة

مصرف التجارة والتنمية14.50.9مصرف االجماع العربي

مصرف المتحد للتجارة واالستثمار12.60.8مصرف المتحد للتجارة واالستثمار

المصرف التجاري الوطني11.80.7مصرف الخليج األول الليبي

مصرف الجمهورية7.70.5مصرف المتوسط

مصرف الوفاء6.50.4مصرف الوفاء

مصرف الصحارى2.50.2المصرف التجاري العربي

مصرف المتوسط2.30.1مصرف السراي للتجارة واالستثمار
آل المصارف1633.8100.0آل المصارف

43.0

39.3

33.8

28.6

50.8

68.9

65.3

60.7

56.3

72.5

114.7

96.0

95.7

75.9

46.4

74.5

النسبة %

الجدول رقم (8)
حسب اإليرادات 

" نسب مئوية " 

الجدول رقم (7)
حسب المصروفات  / اإليرادات 



المصرف المصرف 

مصرف الخليج األول الليبيمصرف الخليج األول الليبي

مصرف الوحدةمصرف الصحارى

مصرف التجارة والتنميةمصرف الجمهورية

مصرف الواحةمصرف التجارة والتنمية

مصرف الجمهوريةمصرف الوحدة

مصرف الصحارىالمصرف التجاري الوطني

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمارمصرف المتوسط

المصرف التجاري الوطنيمصرف الوفاء

مصرف االجماع العربيمصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

مصرف المتحد للتجارة واالستثمارمصرف الواحة

مصرف الوفاءمصرف المتحد للتجارة واالستثمار

المصرف التجاري العربيمصرف االجماع العربي

مصرف المتوسطالمصرف التجاري العربي

مصرف السراي للتجارة واالستثمارمصرف شمال أفريقيا 

مصرف شمال أفريقيا مصرف السراي للتجارة واالستثمار

آل المصارفآل المصارف

24.2

القيمة

21.8

92.6

65.9

51.0

46.8

16.2

40.5

36.9

179.1

62.5

58.8

47.7

47.0

47.4

25.3

22.4

22.1

21.2

79.6

76.2

25.9

33.0

26.7

" بألف دينار "

274.4

القيمة

حسب المصروفات / عدد العاملين 
" بألف دينار "

44.3

الجدول رقم (10)

60.4

82.3

54.7
118.5

99.5

الجدول رقم (9)
حسب االيرادات / عدد العاملين 

138.4



المصرف المصرف 

مصرف الواحةمصرف الخليج األول الليبي

مصرف السراي للتجارة واالستثمارمصرف الصحارى

مصرف المتوسطمصرف الجمهورية

المصرف التجاري العربيالمصرف التجاري الوطني

المصرف التجاري الوطنيمصرف التجارة والتنمية

مصرف الوفاءمصرف الوحدة

مصرف الخليج األول الليبيمصرف الوفاء

مصرف الوحدةمصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

مصرف الجمهوريةمصرف الواحة

مصرف الصحارىمصرف المتوسط

مصرف االجماع العربيمصرف شمال أفريقيا 

مصرف شمال أفريقيا مصرف المتحد للتجارة واالستثمار

مصرف التجارة والتنميةمصرف السراي للتجارة واالستثمار

مصرف المتحد للتجارة واالستثمارمصرف االجماع العربي

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمارالمصرف التجاري العربي

آل المصارفآل المصارف

30

25

24

15

37

33

50

44

43

43

42

41

33

93

52

51

العدد

حسب االصول / عدد العاملين 

1.1

1.0

4.3

2.9

2.5

2.4

1.4

3.7

1.9

1.7

1.3

1.3

1.1

5.9

4.7

" مليون دينار "
حسب عدد العاملين  / عدد الفروع

القيمة

9.6

الجدول رقم (12)الجدول رقم (11)
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