
 الناتجة عن واالقتصادية السياسية التحديات مواجهة في ظهر حصانة قويةي   اللبناني االقتصاد ال يزال

  أن النمو االقتصادي كان أقل بكثير من إمكاناته الحقيقية، إال أن   ة. وبالرغم منوالمحلي   اإلقليمية التطورات

هذا و. % خالل السنوات الخمس الماضية منذ بدء الحرب في سوريا2نسبة حوالي  بلغ معدل النمو الحقيقي

 . الخارجية في مواجهة األزماتالخاص اللبناني األمر يدل  على الثقة في مقدرة القطاع 

وذلك  االقتصادي، النمو دعمفي لقطاع المصرفي اللبناني المحوري  الذي يلعبه ادور اليعود هذا الصمود الى 

مصرف لبنان  قبلعتمد من الم  الصارم  التنظيمي وإطاره ومالءته سيولته وارتفاع حجمه لكبر نظرا  

ت الى زيادة أ ناجحة مالية في المدة االخيرة عمليةالمركزي ق المصرف في الواقع، حق  و .المركزي د 

 بمنتصف شهرأمريكي  دوالر مليار 8225لتصل الى  (،الذهب ذلك في بما) األجنبية االحتياطيات إجمالي

% من الدين العام 052شهرا  من الواردات، كما يغطي  28شكل هذا االحتياط تغطية لمدة وي   .2102 أيلول

 . بالعملة األجنبية

" سلبية" من للبنان المستقبلية نظرتها بتعديل بورز آند ستاندرد ئتمانياال التصنيف وكالة ذلك، قامتل نتيجة

 الحاجات دعم من نهامك  ي   ما صلبة بودائع المتمثلةو التمويلية المصارف قدرة على بناء  " مستقرة" إلى

، Bankmed ، بما فيهاالمستقبلية للمصارف اللبنانية بورز نظرتها آند كما رفعت ستاندرد .لدولةالتمويلية ل

 لى جانب التصنيف السيادي. إ

نيف صوابة استراتيجيته ثبت هذا التص، وي  والتوسع النمو من ثابت مسار   على Bankmed يتقدم ،في الواقع

العقد الماضي. فبلغت  خالل هذا التوجه التصاعدي 2102من عام صف االول لن  ل البنكج تؤكد نتائو المتبعة.

في األرباح  سجال  زيادة  ، م  2102 عام من األول النصف في أميركي دوالر مليون 20..الصافية  أرباحه

 بلغت، 2102للن صف االول من عام المالي   Bankmedبوضعيتعلق  وفيماالماضي.  العام من ذاتها لفترةل

 مليار 825أما مجموع القروض فقد بلغ  ،2102 حزيران نهاية في أميركي دوالر مليار 0821 الموجودات

 .% في ستة أشهر8سجال  ارتفاعا  بنسبة م  دوالر أميركي، 

على حساب صالبة رأس المال ووضع السيولة كما هو ظاهر في النسب  هذا النمو في االقراض لم يأتي

لت ، حيثالمحققة ية  %، م  08نسبة كفاية رأس المال  سج  . 3بازل و مصرف لبنان المحددة منالنسب  تخط 

دة حدإلى حدٍّ كبير النسبة الم   تجاوزة  %، م  2122بلغت نسبة السيولة بالعملة األجنبية  فقد ،أما بالنسبة للسيولة

 %(.01من قبل مصرف لبنان المركزي )

 

 

 


