
 

9102المالية لعام  هبنك بيبلوس يعلن نتائج  
 

تضافرت عدة عوامل ألول مرة منذ استقالل لبنان من  :0202آب  4بنك بيبلوس، المقر الرئيسي، الثالثاء 

مستوى  . وتشمل هذه العوامل غير مسبوقةخسائر  9102في العام عاماً وأدّت إلى تكبّد القطاع المصرفي  57

ً مرتفع ً ، وارتفاعلدين العاماً غير مستدام لمن العجز المتراكم في الميزانية العامة، وحجم ا يشة في كلفة المع ا

تشرين. وقد تالزمت هذه العوامل مع تهافت الزبائن  05عّمت المناطق اللبنانية بعد ثورة وحركة احتجاجية 

ف على مستويات السيولة في المصار ضغط كبيرسحب ودائعهم وإجراء السحوبات النقدية بشكل أدّى إلى  على

، ضافة إلى ذلكإتجنب أزمة سيولة. و بهدفوأجبرها على فرض قيود على التحويالت وضوابط على األموال 

مصرف دفع  امتّم تخفيض التصنيف االئتماني للبنان وانخفضت أسعار سندات اليوروبوند اللبنانية بشكل كبير، 

 لخسائر المحتملة.مقابل اإلى الطلب من المصارف أن تخصص مؤونات مهمة  لبنان

 

مليون دوالر   099خسائر يصل مجموعها إلى  9102، سّجل بنك بيبلوس في العام كل ما سبقبناء على 

ه الخسائر بشكل أساسي إلى تخصيص عاماً. وتعود هذ 01 حوالي أميركي، وذلك للمرة األولى منذ إنشائه من

" مقابل خسائر المصرف المتوقعة على محفظته من سندات اليوروبوند اللبنانية وودائعه في إجماليةات "مؤون

 .نلزبائلالممنوحة  هالعمالت األجنبية في المصرف المركزي وقروض

 

بمساهمة مليون دوالر أميركي،  909202ليبلغ  %09بنسبة  9102هذا وقد انخفض إجمالي األصول في العام 

مليون دوالر األميركي. أما صافي القروض  059,50لتسّجل  %792انخفاض ودائع الزبائن بنسبة أساسية من 

مليون دوالر أميركي بسبب تدهور الظروف االقتصادية والمالية  49451إلى  %02للزبائن فقد انخفض بنسبة 

مليون دوالر أميركي بسبب الخسائر  09271إلى  %,0بنسبة  إجمالي األموال الخاصة تراجعفي البالد. كما 

 .9102التي تكبدها المصرف في 

 

صوابية  يؤكدالخارجية، ما  ةبنك بيبلوس على مستوى مقبول من السيولحافظ  ،الظروف الراهنة ونسبة إلى

ضلية تعطي األفدائماً االستراتيجية المحافظة التي اعتمدها مجلس اإلدارة خالل السنوات الماضية والتي كانت 

بنك  . إضافة إلى ذلك، خصصعلى المدى القصيرالربحية بدل تحقيق لسيولة ونوعية األصول للمحافظة على ا

بيبلوس عبر السنوات الماضية "مؤونات عامة" ما زالت غير مستخدمة ويمكن اللجوء إليها بشكل مباشر من 

مليون  ,2وقد بلغت هذه "المؤونات العامة" حوالي  أجل استيعاب أي خسائر إضافية في السنوات المقبلة.

 .9102دوالر أميركي كما في نهاية 

 

وعلى الرغم من صعوبة الظروف االقتصادية والمالية وعدم اليقين فيما خص المستقبل، سيواصل بنك بيبلوس 

يه إيجاد طرق لحماية زبائنه وموظف محاولةستمر فرق عمله في تسياسته الحذرة ترقباً لتحديات إضافية، وس

 على قدر اإلمكان.  ومساهميه
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