







بلغت الموجودات المج ّمعة لبنك عوده  44.9مليار دوالر أميركي في نهاية حزيران  2018مقابل  43.8مليار دوالر أميركي
نمواً بنسبة  .%2.5وعليه ،تكون هذه الموجودات قد ارتفعت بما قيمته  1.1مليار
األول  ،2017مس ّجلةً ّ
في نهاية كانون ّ
دوالر أميركي وهي زيادة إسميّة تأخذ بالحسبان تراجع سعر صرف العملة التركيّة .فلو اعتمدنا سعر الصرف الثابت (كما
األول  ،)2017تكون الزيادة الحقيقيّة بقيمة  1.9مليار دوالر أميركي .في المقابل ،ارتفع إجمالي الموجودات
في نهاية كانون ّ

المدارة خارج الميزانيّة ،ال سيّما الودائع االئتمانيّة وحسابات األسهم وحسابات األموال المدارة ،من  11.0مليار دوالر أميركي
األول  2017إلى  12مليار دوالر ،بحيث بلغ مجموع الموجودات المج ّمعة وإجمالي األموال المدارة 56.9
في نهاية كانون ّ
مليار دوالر أميركي في نهاية حزيران ّ .2018
إن حجم مجموعة بنك عوده يجعلها المصرف اللبناني الوحيد المصنّف ضمن
قائمة أكبر  20مجموعة مصرفيّة عربيّة.


وصلت ودائع العمالء المج ّمعة إلى  31.3مليار دوالر أميركي في نهاية حزيران  ،2018في حين بلغ صافي التسليفات
األول 2017
المج ّمعة  14.6مليار دوالر أميركي في الفترة ذاتها ،بحيث س ّجلت هذه المجاميع تراجعا ً مقارنةً مع نهاية كانون ّ
ناجما ً بشكل أساسي عن السياسة المعتمدة والرامية إلى تحفيز تجميع النشاط في األسواق الرئيسيّة لتواجد المجموعة من خالل
مستقرة عالية الكلفة في موازاة عدم تجديد بعض التسليفات التي استحقّت والتي تُعتَبَر مساهمتها غير
االستغناء عن ودائع غير
ّ
أساسيّة في بناء الشهرة.



األول  2017ليصل إلى  624مليون دوالر
حافظ إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها على المستوى ذاته كما في نهاية كانون ّ
أميركي في نهاية حزيران  .2018في موازاة ذلك ،ش ّكل إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها نسبة  %4.1من إجمالي
التطور ناجما ً بالكامل من
األول  ،2017حيث يبقى هذا
ّ
التسليفات في نهاية حزيران  2018مقابل  %3.5في نهاية كانون ّ
التقلّص المس ّجل على صعيد إجمالي التسليفات بما نسبته  %11.4نتيجة السياسة المعتمدة وليس من منحى سلبي في نوعيّة
محفظة التسليف .وقد قامت اإلدارة العا ّمة برصد مؤونات صافية مج ّمعة على محفظة التسليف بما يوازي  60مليون دوالر
صصة والضمانات العينيّة
األول من العام  .2018وقد وصلت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخ ّ
أميركي في النصف ّ
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ّ
ّ
عن التقييم اإلجمالي المتعلقة بمحفظة القروض والتسليفات للعمالء إلى  204مليون دوالر أميركي ،أي ما نسبته  %1.4من
صافي هذه التسليفات.



في موازاة ذلكّ ،
األول
تعززت نسبة المالءة لدى المصرف – حسب معايير "بازل  – "3من  %16.9في نهاية كانون ّ
 2017إلى ما يقارب  %18.3في نهاية حزيران  ،2018فيما ارتفعت نسبة حقوق ح َملة األسهم العاديّة ) (CET1من
األوليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف
 %10.5إلى  %11.1خالل الفترة ذاتها .إضافةً ،حافظت نسبة السيولة ّ
األجنبيّة إلى ودائع العمالء على مستواها العالي مقارنةً مع المتوسّطات اإلقليميّة والعالميّة ،إذ بلغت .%70.1



نموا ً في أرباحه الصافية بعد المؤونات
األول من العام ّ 2018
أ ّما على صعيد الربحيّة ،فقد س ّجل بنك عوده في النصف ّ
والضرائب بما نسبته  %25مقارنةً مع األرباح الصافية للفترة ذاتها من العام  2017قبل احتساب تلك الناجمة من النشاطات
المتوقّفة ،بحيث بلغت هذه األرباح  265مليون دوالر أميركي .ويعود هذا األداء بشكل أساسي إلى السياسة المتوازنة والحكيمة
التي اعتمدتها اإلدارة في مجمل وحدات المجموعة والتي أدّت إلى ازدياد هامش الفائدة بما يوازي  74مليون دوالر أميركي
سن هذه النسب في مجمل
جراء تعزيز نسبة هامش الفائدة المج ّمعة بما يوازي  34نقطة أساس نتيجة تح ّ
خالل الفترة ذاتها ّ
وحدات المجموعة .علما ً أ ّن الزيادة في هامش الفائدة كانت لتبلغ  117مليون دوالر أميركي لوال الضرائب المستجدّة على
عوض ازدياد هامش الفائدة عن تراجع العموالت واإليرادات األخرى المتأتّية بشكل أساسي
االستثمارات الماليّة في لبنان .وقد ّ
ً
من األرباح الناجمة عن األدوات الماليّة من أسهم وسندات في ظ ّل اعتماد سياسة ترمي إلى استبدال تدريجيّا العمليّات السوقيّة
متكررة ناجمة عن النشاطات األساسيّة للمصرف.
المعرضة للتقلّبات بإيرادات
ّ
ّ
باإلضافة إلى ما سبق ،بدأت االستراتيجيّة الرامية إلى تعزيز إنتاجيّة الموارد المستخدمة تترجم بتعزيز للفعاليّة اإلجماليّة ،كما
األول من العام  2018مقارنةً مع النصف األ ّول من العام
يد ّل على ذلك انخفاض مجموع الكلفة التشغيليّة العا ّمة في النصف ّ
 2017بما يوازي  56مليون دوالر أميركي ،منها  18مليون دوالر في لبنان و 38مليون دوالر أميركي في الوحدات خارج
لبنان ،علما ً أنّه من الضروري تصحيح هذا األخير من تأثير تحويل العمالت االجنبية ال سيما جراء تدهور سعر صرف الليرة
التركيّة خالل الفترة والمقدّر بـ 9ماليين دوالر أميركي .وكان الوفر في الكلفة التشغيليّة اإلجماليّة المس ّجل لدى الوحدات
العاملة في لبنان قد تحقّق في سياق الحفاظ على عدد المستخدمين ذاته وتطوير شبكة الفروع.



واستنادا ً إلى هذه النتائجّ ،
سط الموجودات لدى المصرف إلى  ،%1,22من  %1،06في نهاية
تعززت نسبة العائد على متو ّ
صة العاديّة من  %13.4في نهاية العام  2017إلى %14.7
العام  ،2017بينما ارتفعت نسبة العائد على متو ّ
سط األموال الخا ّ

صة السهم العادي من األرباح من  1.03دوالر أميركي إلى  1.20دوالر
في نهاية حزيران  .2018في المقابل ،ارتفعت ح ّ
أميركي على أساس سنوي.
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