
رغم المخاطر... »المركزي« ُيطمئن
الت�صنيف  من  الرغم  على  كبرياً،  Eurofands جناحًا  الأجنبية  بالعملة  اخلزينة  �صندات  اإ�صدار   حقق 

منذ  اإ�صدار  اأكرب  باأنه  علي ح�صن خليل  املالية  وزير  و�صفه   ، اللبنانية  للددولة  املنخف�ض  الإئتماين 

دخول لبنان �صوق الإقرتا�ض من الأ�صواق املالية يف الت�صعينات، اإذ كان الطلب فقط مليار دولر، بينما 

و�صل املعرو�ض اإىل 4.9 مليار دولر، مما ا�صطرت احلكومة اللبنانية اإىل رفع الطلب اإىل 2.2 ملياري 

دولر، وخالفًا ملا مت الرتويج له، �صيا�صيًا واإقت�صاديًا، باأن هذا النجاح الكبري يوؤكد الثقة الدولية بلبنان 

وا�صتقرار و�صعه املايل والنقدي، كما الأمني، على اأ�صا�ض اأنه ل ميكن �صمان الو�صع املايل يف ظل تفلت 

اأمني يلحق باحلركة الإقت�صادية خ�صائر وانهيارات يف الأ�صواق امل�رصفية واملالية، فاإن الواقع احلقيقي 

يعك�ض حقيقة خمتلفة. توؤكد ثقة القطاع امل�رصيف اللبناين بقيادة البنك املركزي يف الدولة اللبنانية 

رغم انتقاداته الكثرية ملمار�صاتها املالية يف زيادة الإنفاق وتفاقم العجز املايل للخزينة واملوازنة، وقد 

تبينّ ذلك من خالل تهافت امل�صارف اللبنانية على الكتتاب حيث بلغت ح�صتها %85 من قيمة الإ�صدار 

البالغة 2.2 مليار دولر، يف مقابل �صاآلة ح�صة املوؤ�ص�صات املالية الأجنبية والبالغة %15، حتى اأن 

بع�ض امل�صادر امل�رصفية اأ�صارت اإىل اأن الكتتاب الأجنبي ي�صمل عدداً من رجال الأعمال اللبنانيي اأو 

اأ�صحاب احل�صابات يف البنوك الأجنبية )�صوي�رصا على �صبيل املثال( والذين يعترب اكتتابهم ا�صتثماراً 

اأجنبيًا. ويعك�ض التهافت الكبري على عر�ض ال�صيولة من قبل امل�صارف اللبنانية، والذي اأدى اإىل رفع 

قيمته اإىل 4.9 مليارات دولر، و�صعف ال�صتثمار يف متويل م�صاريع اإقت�صاديه يف لبنان نتيجة ا�صتمرار 

 من تعذنّر انتخاب رئي�ض للجمهورية، وتعطيل عمل احلكومة 
ً
الفراغ ال�صيا�صي على اأكرث من م�صتوى بدءاأ

والعراق  �صوريه  احلرب يف  وخ�صو�صًا  الإقليمية  الأمنية  ال�صطرابات  عن  ف�صاًل  الت�رصيعية،  وال�صلطة 

وتطور عمليات الإرهاب، وانعكا�ض تداعياتها على م�صرية الإقت�صاد اللبناين، مع العلم اأن حجم فائ�ض 

ال�صيولة لدى امل�صارف قد يتجاوز 30 مليار دولر، تفت�ض عن ا�صتثمارات اآمنة، وقد ا�صطرت اإىل اإيداع 

نحو 10 مليارات دولر منها لدى م�رصف لبنان. 

ورغم اأن تراجع منو الإقت�صاد اللبناين و�صعف ال�صتثمار يف القطاع اخلا�ض، وزيادة اإنفاق الدولة وتدهور 

العجز املايل للخزينة، وتفاقم اأرقام الدين العام التي جتاوزت 66 مليار دولر ب مع نهاية العام 2014، 

اأدى اإىل ارتفاع املخاطر ال�صياديه التي دفعت بع�ض وكالت الإئتمان العامليه اإىل خف�ض ت�صنيف لبنان، 

حتى اأن هذا اخلف�ض �صمل بع�ض امل�صارف التجاريه الدائنة للدولة عرب �صندات اخلزينة. وقد اأكدت وكالة 

املتعلقة  للمخاطر  نظراً  »�صلبي«  هو  لبنان  الإقت�صاديه يف  املخاطر  اجتاه  اأن  اندبورز«  »�صتاندرد 

بتعر�ض امل�صارف للمخاطر ال�صياديه، وبتوقعات لقت�صاد �صعيف يف عامي 2015 و2016. 

ووفق تقرير الوكالة، فاإن املخاطر الإقت�صادية يف لبنان تعك�ض »املخاطر املرتفعة جداً« حيال �صالبة 

الإقت�صاد، و »املخاطر املرتفعة » حيال اختالل التوازن الإقت�صادي، و »املخاطر املرتفعة جداً« حيال 

الإ�صالحات  من  التي حتدنّ  املت�صعبه  ال�صيا�صية  النق�صامات  اأن  الوكالة  واعتربت  الإئتمانية،  املخاطر 

الطويلة الأمد وال�صتثمارات العامة يف لبنان، بالإ�صافة اإىل ال�صطرابات الإقليمية، وخ�صو�صًا الأزمة 

ال�صورية، متنع منو الإقت�صاد وحتدنّ من فر�ض الت�صليف املحلي للم�صارف، لذلك توقعت اأن ت�صتمر 

املخاطر ال�صيا�صيه واأن تبقى ت�صكل نقطة �صعف لالإقت�صاد. 

وكان حجم الدين العام بلغ بنهاية العام 2014 نحو 66.5 مليار دولر، وهو موزع بي 62 % 

باللرية و%38 بالعمالت الأجنبيه، ومع توقع زيادة حجم الدين العام الناجت من زيادة 

اإىل زيادة م�صاهمتها يف  العجز املايل، �صتعمد امل�صارف التجاريه وم�رصف لبنان 

�صندات اخلزينة اإىل ن�صب تقارب الـ %90، ما �صيدفع وكالت الت�صنيف الدولية اإىل 

تخفي�ض الت�صنيف الإئتماين للبنان، وبالتحديد للم�صارف التجارية لتعر�صها 

الـ  تفوق  للم�صارف  املجمعة  امليزانية  اأن  اإىل  الإ�صارة  مع  الدولة،  لدين 

177 مليار دولر، اأي اأكرث من اأربع مرات حجم الإقت�صاد اللبناين، الأمر 
الذي يطمئن اأنه ل خوف على اإفال�ض الدولة ما دامت �صيا�صة البنك 

املركزي تدعم متويل عجزها املتزايد.
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التي  والأمنية  ال�سيا�سية  العا�سفة  و�سط 

القطاع  مي�سي  واملنطقة،  لبنان  ت�رضب 

العامة،  م�ؤ�رضاته  حت�سني  يف  امل�رضيف 

زاً تثني عليه امل�ؤ�س�سات 
ّ
وي�سجل اداء متمي

الدولية، وت�سّنف القطاع امل�رضيف بناء 

القت�ساد  عن  الأول  الدفاع  خط  عليه 

ال�طني.

اللبناين  امل�رضيف  القطاع  ز 
ّ
ويتمي

ويعمل  املالية.  واملتانة  بال�ستقرار 

ومراقبة  لبنان  م�رضف  اإ�رضاف  حتت 

جلنة الرقابة على امل�سارف اللتان تثني 

اجلهات املتابعة على دورها اذ ترى ان 

ف 
ّ
التقدم الذي اأحرزه القطاع منذ عقد وني

التنظيمي  الأداء  ل�ل  ليتحّقق  كان  ما 

والرقابي ال�سائب واملالئم.

سمات القطاع
�سمات  بعدة  امل�رضيف  القطاع  ويت�سم 

اذ  اخلارج  على  ملح�ظ  انفتاح  ابرزها: 

الدول  يف  ة 
ّ
اللبناني امل�سارف  عت 

ُّ
ت��س

اخلليج،  ومنطقة  املجاورة،  ة 
ّ
العربي

املتحدة،  وال�ليات  واأفريقيا،  واأوروبا، 

عالية؛  كفاءات  ذات  ة 
ّ
ب�رضي م�ارد 

ومتزايد  كبري  جلزء  عمل  فر�ص  تقدميه 

ومتثيل  ة 
ّ
اجلامعي ال�سهادات  حملة  من 

ة 
ّ
عادي م�اقع  يف  ة 

ّ
اللبناني للمراأة  مهم 

يف  التط�رات  اآخر  م�اكبة  وعالية؛ 

تاأمني  و  ة 
ّ
العاملي ة 

ّ
امل�رضفي ال�سناعة 

اللتزام  ة؛ 
ّ
والتقليدي احلديثة  اخلدمات 

وا�سع  اإنخراط  ة؛ 
ّ
الدولي باملعايري 

�سم�د  اللبناين،  القت�ساد  يف  النطاق 

بغ�ّص  ة 
ّ
املالي ال�سدمات  اأمام  ق�ي 

وت�سكيله  واأ�سبابها،  طبيعتها  عن  النظر 

ة 
ّ
امل�ستقر للت�ظيفات  اآمن  اإقليمي  ملالذ 

واملربحة.

ويتاألف القطاع امل�رضيف من 70 م�رضفًا 

يف نهاية العام 2014 وي�ساهم بنح� 6 يف 

املئة يف تك�ين الناجت املحلي الجمايل. 

م�ظف  األف   24 نح�  ي�ستخدم  وه� 

ال�سهادات  46 يف املئة من حملة  بينهم 

تعليمية  منحًا  يقدم  انه  كما  اجلامعية 

لزهاء 17 األف طالب من اولد امل�ظفني 

القطاع  ي�ساهم  كما  فيه.  العاملني 

امل�قع  الربوت�ك�ل  مب�جب  امل�رضيف 

ت�سهيل  يف  املالية  وزارة  وبني  بينها 

جباية الر�س�م وال�رضائب على املكلفني 

دخ�ل  على  ي�ساعد  ما  ال�زارة  ل�سالح 

اىل  وفعالية  ب�رضعة  الت�جبة  الم�ال 

المر  هذا  ي�ساعد  كما  اخلزينة  ح�سابات 

امل�اطن املكلف يف ت�سهيل اإجراءاته مع 

ال�زارة وت�فري جزء من ال�قت واملعاناة 

ماليني  ب�ستة  امل�سارف  �ساهمت  كذلك 

لربنامج  املا�سي  حزيران  يف  دولر 

اإعادة تاأهيل ال�سج�ن.

دعم القطاعات االنتاجية
اخلا�سة  ال�ستثمارات  تراجع  ومع 

انفتاح ملحوظ على الخارج وصمود قوي أمام الصدمات المالّية
القطاع المصرفي .. خط الدفاع األول عن اإلقتصاد

ملف �لعددمن �شهر �إلى �شهر
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للقطاع  ا�سبح  ال�افدة،  املحلية 

اذ  القت�ساد،  يف  اكرب  دوراً  امل�رضيف 

ا�سبح الت�سليف امل�رضيف ال�سبب الأول 

لبنان.  يف  القت�سادي  للنم�  والأهم 

املمن�حة  القرو�ص  اإجمايل  وبلغ 

املقيم،  وغري  املقيم  اخلا�ص،  للقطاع 

م�سارف  قرو�ص  اإحت�ساب  دون  من 

مليار   51 نح�  وال�ستثمار  العمال 

دولر يف نهاية العام 2014 اأي بزيادة 

ون�سبتها  دولر  مليارات   3.5 قدرها 

7.42 يف املئة.
يف  دوراً  امل�رضيف  القطاع  يلعب  كما 

تظهر  حيث  الإنتاجية  القطاعات  دعم 

الت�سليفات  اإجمايل  اأن  الح�ساءات 

املدع�مة امل�افق عليها يف فرتة 1997 

 8773 اىل  و�سل   2014 حزيران  نهاية 

مليارات   5.8 يعادل  ما   ( لرية  مليار 

ازدادت  الت�سليفات  وكانت  دولر( 

 2013 العام  املئة يف  10.0 يف  بن�سبة 

وقد   2012 العام  املئة يف  15.8 يف  و 

اإجمايل  من  ال�سناعة  ح�سة  �سكلت 

 30 مقابل  املئة  يف   59 الت�سليفات 

املئة  يف   11 و  لل�سياحة  املئة  يف 

و�سل  نف�سه،  ال�سياق  ويف  للزراعة. 

جمم�ع القرو�ص املمن�حة للم�ؤ�س�سات 

�رضكة  ب�سمانة  واملت��سطة  ال�سغرية 

ماليني   110 ي�ازي  ما  اىل  كفالت  

منها  ا�ستفادت   2014 العام  يف  دولر 

838 م�ؤ�س�سة.
الإجتماعي  ال�ستقرار  ان  على  وكدليل 

امل�رضيف،  القطاع  اول�يات  من  ه� 

اآليات  خالل  من  امل�رضيف  القطاع  ن 
ّ
ام

 107 لنح�  م�سكنًا  ال�سكني  القرا�ص 

املناطق  لبنانية يف خمتلف  اأ�رضة  الف 

ال�سكنية  القرو�ص  حمفظة  حجم  رفع  ما 

اىل نح� ع�رضة مليارات دولر يف نهاية 

ل�سالح  معظمها  يف  وهي   2014 العام 

متدينة  وبف�ائد  املحدود  الدخل  ذوي 

ومدع�مة.

شبكة انتشار خارجي
خالل  اللبنانية  امل�سارف  رت 

ّ
وط�

اإنت�سار  �سبكة  املا�سيني  العقدين 

عديدة:  وباأ�سكال  جداً  وا�سعة  خارجي 

خارجية،  فروع  متثيل،  مكاتب 

 16 وميتلك  وتابعة.  �سقيقة  وم�سارف 

م�رضفًا لبنانيًا ت�اجداً يف اأكرث من 30 

بلداً عربيًا واأجنبيًا يف القارات اخلم�ص. 

ال�رضيكة  اأو  التابعة  امل�سارف  ومتتلك 

اأو ال�سقيقة للم�سارف اللبنانية والبالغ 

فرعًا.   240 ح�اىل  م�رضفاً،   39 عددها 

م�رضفًا   14 اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

يف  هامة  ح�س�سًا  متتلك  اأجنبيًا 

م�سارف لبنانية كبرية.

ترتيب المصارف العشرة األوائل في لبنان بحسب ودائع العمالء

النمو)%(20142013اسم المصرف
54003.046876.015.2بنك عودة

36187.034028.06.3بنك لبنان والمهجر

23693.022235.06.6بنك بيبلوس

23134.721287.68.7فرنسبنك

18294.016659.09.8بنك البحر المتوسط

17195.015382.011.8بنك سوسيتيه جنرال في لبنان

16796.015545.08.0بنك بيروت

14390.014267.00.9البنك اللبناني الفرنسي

11666.010791.08.1االعتماد اللبناني

7184.06509.010.4بنك انتركونتيننتال لبنان

2014 يف  العام  993 فرعًا يف نهاية  اإجمايل �سبكة فروع امل�سارف املحلية  بلغ 

مقابل 951 فرعًا يف نهاية العام 2013 اأي بزيادة ن�سبتها 4.4 %. واحتل فرن�سبنك 

املرتبة الوىل على �سعيد عدد الفروع،  يليه بنك لبنان واملهجر، ثم بنك ع�دة، 

ثم بنك البحر املت��سط و�س��ستيه جرنال اللذان يت�ساويا يف عدد الفروع. اما على 

لبنان  16 م�رضفًا لها ت�اجد خارج  التي ي�سرتك فيها  الفروع  اخلارجية  �سعيد  

اما  فرن�سبنك.  ثم  ع�دة  بنك  يليه  الوىل  املرتبة  يف  واملهجر  لبنان  بنك  فيحتل 

بالن�سبة اىل اأجهزة ال�رضاف اليل ) ATMS(، فقد اإحتل بنك بيبل��ص املرتبة الوىل 

وبنك ع�دة الثانية وفرن�سبنك الثالثة.



�لعدد 148 �آب 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L4

مقابلة

العالقة  �س�ؤال ح�ل طبيعة  ويف رد على 

بني اللجنة وامل�سارف، قال حم�د: »بكل 

»الب�لي�ص  دور  ن���ؤدي  ل  نحن  �سفافية، 

بحي�ية  م���ؤم��ن���ن  نحن  واحل���رام���ي«، 

ي�اجه  اأن  ا�ستطاع  اإذ  امل�رضيف  القطاع 

فيها  مر  التي  والأزمات  املراحل  اأ�سعب 

لبنان. طبعًا، يف مرحلة من املراحل كان 

خرجت  حيث  الت�س�يه،  من  ن���ع  هناك 

دمج  اأو  ت�سفية  نتيجة  كثرية  م�ؤ�س�سات 

القطاع  لكن  ال�سادرة.  للق�انني  وفقًا 

�س�ائبه  ع��ام  وب�سكل  ال��ي���م  امل�����رضيف 

ب�سيطة وهام�سية، وه� قادر على التحكم 

باإدارته وحتمل م�س�ؤولياته«.

واأ�ساف: »رغم �سحة القطاع امل�رضيف ل 

ميكن اأن يرتك من دون رقابة. فامل�سارف 

ع، 
َ
هدفها الأرباح ال�سن�ية وهذا اأمر م�رض

اأن  الأرب���اح  لهذه  تريد  الرقابة  وجلنة 

ج���دة  ح�ساب  على  لي�ص  لكن  تتحقق 

امل�ج�دات و�سالمة اأم�ال امل�دعني«.

عمل اللجنة
متار�ص  الرقابة  »جلنة  اأن  حم�د  واأو�سح 

�سمان  ع��رب  الأوىل  ب��ال��درج��ة  دوره����ا 

تت�قف  التي  امل�رضيف  القطاع  �سالمة 

�سي�لته،  �سالمة  هي:  عنا�رض  ثالثة  على 

واأ�سار  ربحيته«.  و�سالمة  مالءته،  �سالمة 

عن  اأهمية  يقل  ل  رابع  عن�رض  وج�د  اإىل 

درجة  وه���  امل��ذك���رة  الثالثة  العنا�رض 

تدير هذه  التي  الإدارة  وم�ست�ى  احل�كمة 

امل�سارف.

هناك  ال�سي�لة،  �سعيد  »ع��ل��ى  وق���ال: 

نتابعها  ب��ازل  جلنة  فر�ستها  معايري 

ل�سمان  عليها  �سحيحة  برقابة  ونق�م 

يتعر�ص  ل  بحيث  ال�سي�لة  ه��ذه  �سحة 

امل�رضف اإىل اأي خطر يبعده عن الإيفاء 

امل��الءة  �سعيد  على  اأم��ا  باإلتزاماته. 

الر�ساميل مقارنة مع  والتي تعني حجم 

امل�ج�دات فهناك اأي�سًا معايري فر�ستها 

الربحية،  اأم��ا  با�ستمرار.  نراقبها  ب��ازل 

امل�سارف  ل��دى  خا�سة  اأهمية  فتحتل 

ك�نها ت�ؤمن ا�ستمرارية امل�رضف ومن�ه 

وتر�سي امل�ساهمني.«

واأ�ساف: »الهدف الأ�سا�سي للجنة الرقابة 

مال  حفظ  ه���  اإمن��ا  امل�ساهمني،  لي�ص 

اإىل  دائمًا  بحاجة  هي  لذلك  امل�دعني. 

تظهرها  التي  امل�ج�دات  اأن  من  التاأكد 

تغطية  وت�سمن  �سحيحة  امليزانيات 

املطل�بات اي ال�دائع«.

اللجنة  متار�ص  م�ازية،  »ب�س�رة  وتابع: 

م�ست�ى  على  ال��رق��اب��ة  م��ن  اآخ���ر  ن���ع��ًا 

احل�كمة يف هذه امل�سارف. لذلك ت�ساأل 

القطاع. هل هي  الإدارة يف  عن م�ست�ى 

�سابة، كف�ءة، مثقفة؟ كما  اإدارة حديثة، 

ت�ستخدمها  التي  املعل�ماتية  عن  ت�ساأل 

امل�سارف«.

شكال الرقابة
واأكد حم�د اأنه »ل بد من فعالية الرقابة 

كشف عن وجود طلبات لعمليات دمج لمصارف
حمود: حفظ مال المودعين هدفنا األساسي

واأنظمة  اأجهزة  م�صداقية  من  م�صارفنا  »م�صداقية  قال  من  �صدق 

اأحد دور امل�رصف املركزي  الرقابة امل�رصفية«، فلي�ض خافيًا على 

وجلنة الرقابة على امل�صارف يف متتي القطاع و�صمان ا�صتقراره.

وي�صكل الإميان باأهمية دور امل�رصف املركزي والرقابة قا�صم م�صرتك 

بي امل�صارف وجلنة الرقابة، فاإذا كانت امل�صارف دون اأي ا�صتثناء قد 

اأثنت على دور الرقابة واأهميتها، فرئي�ض جلنة الرقابة على امل�صارف 

�صمري حمود يعربنّ عن اإميانه العميق بدور اللجنة التي ت�صكل العمود 

الثالث يف القطاع اإىل جانب امل�صارف وامل�رصف املركزي، يف خلق 

قطاع م�رصيف، حيوي، منظم وفاعل. وي�صدد على انه »يخطئ من 

يظن اأن الرقابة ال�صديدة تاأتي على قطاع م�رصيف �صعيف. فالرقابة 

ال�صحيحة والقوية لقطاع م�رصيف �صحيح وقوي«. ولفت حمود يف 

حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد« اإىل اأن »هذه املعادلة توؤمن بها 

جلنة الرقابة، وتعمل با�صتمرار على حتقيقها ل�صمان متانة القطاع 

امل�رصيف وتاأمي ا�صتمراريته.
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وراأى  امل�رضيف«.  القطاع  ت�ازن  ل�سمان 

اأنه »لقطاع م�رضيف حي�ي، منظم وفاعل 

للرقابة  بد  ول  �ساهرة،  رقابة  من  بد  ل 

من املحافظة على �سمعتها عرب الت�سال 

والحتكاك املبا�رض مع امل�سارف للتاأكد 

من اأن العمليات التي تق�م بها ل ت�س�بها 

�سائبة«.

عرب  متار�ص  الرقابة  هذه  اأن  اإىل  وا�سار 

تطلب  بحيث  امل�ستندية  الرقابة  �سكلني: 

تاأتيها  امل�سارف  من  معل�مات  اللجنة 

�سهري،  اأ�سب�عي،  منها  دوري  ب�سكل 

وتاأخذ  �سن�ي.  اأو  �سن�ي،  ن�سف  ف�سلي، 

وج�د  وتراقب  وحتللها  املعل�مات  هذه 

اأي عالمات اإنذار مبكر من خاللها«.

الرقابة  من  الثاين  »ال�سكل  اأن  اإىل  ولفت 

يزور  حيث  امليدانية  بالرقابة  يتجلى 

العالية  بالكفاءة  يتمتع�ن  مراقب�ن 

الأرق���ام  �سحة  م��ن  للتاأكد  امل�سارف 

اإطار  يف  �سيما  ول  اللجنة  اإىل  املر�سلة 

حمفظة القرو�ص والت�سليفات. كما تطلع 

الر�سيدة  ل��الإدارة  امل�رضف  اتباع  على 

كما حددتها التعاميم. وتتاأكد من وج�د 

للمهام  وت�زيع  لل�سلطات  وف�سل  جلان 

وللدوائر والأق�سام«.

اأخ��رى  م�سائل  وج���د  اإىل  حم�د  ولفت 

العتبار  بعني  الرقابة  جلنة  تاأخذها 

حتليل  واأهمها  دوره��ا  ممار�ستها  اأثناء 

كفاية راأ�ص املال ومعايريه، فتتاأكد لي�ص 

فلي�ص  ن�عيته،  من  اإمنا  حجمه  من  فقط 

املهم حجم راأ�ص املال يف ال�قت احلا�رض 

امل�سارف  من�  يتطلبه  اأن  ميكن  ما  اإمنا 

خالل  اإ�سافية  ر�ساميل  اإىل  حاجة  من 

جه�زية  ه��ي  وم���ا  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتات 

املتطلبات  ه��ذه  مل�اجهة  امل�����س��ارف 

وزيادة الراأ�سمال«.

منافسة حرة
القائمة  املناف�سة  عن  حديثه  اإطار  ويف 

اأكد  القطاع،  يف  العاملة  امل�سارف  بني 

حم�د اأن » جلنة الرقابة ت�ؤمن باملناف�سة 

احلرة ك�نها اأمر �سحي وطبيعي، وترف�ص 

اأي �سكل من اأ�سكال الحتكار«. واأ�سار اإىل 

اأن »اللجنة فرحة ب�ج�د املناف�سة ل بل 

ت�سعى اإليها، باعتبار اأن ال�س�ق مفت�حة 

اأو  كبرية  كانت  مهما  امل�سارف  اأم��ام 

�سغرية«.

 »املناف�سة ال�سديدة يف لبنان اإىل كرب 
ّ
ورد

حجم الكتلة النقدية امل�ج�دة يف القطاع 

لبنان  ت��ف���ق ح��ج��م  وال��ت��ي  امل�����رضيف 

مرات  اأرب��ع  ت���ازي  اإنها  اإذ  الإقت�سادي 

»ل�ل  اأن��ه  وراأى  الق�مي«.  الناجت  قيمة 

اللبنانية  الدولة  اإ�سمه  وج�د مدين كبري 

لكانت املناف�سة اأ�سد واأق�ى«.

القطاع،  يف  املناف�سة  »�سدة  اأن  واعترب 

الت�جه نح�  اإىل  دفعت بع�ص امل�سارف 

�رضورة  راأت  اإنها  اإذ  اخلارجية  الأ�س�اق 

عرب  والربحية  النم�  ا�ستمرارية  ل�سمان 

البحث عن اأ�س�اق جديدة«. 

وت�ّقع »اأن ت�ؤدي هذه املناف�سة ال�سديدة 

اإىل خلق �سع�بات لبع�ص امل�سارف قد 

بع�ص  اإىل  �سي�ؤدي  ما  ا�ستمرارها،  تعيق 

اكت�ساب  عمليات  اأو  ال��دم��ج  عمليات 

طلبات  »وج����د  ع��ن  وك�سف  امللكية«. 

كلفة  لأن  مل�����س��ارف،  دم��ج  لعمليات 

ب�سكل  ارتفعت  الي�م  امل�رضفية  الأعمال 

ل  التكلفة  »ه��ذه  اأن  واأو�سح  ملح�ظ«. 

هناك  بل  املبا�رضة،  الكلفة  فقط  ت�سم 

الإمتثال،  كلفة  منها  مبا�رضة  غري  كلفة 

واإدارة  التدقيق  اإدارة  املخاطر،  اإدارة 

وهذه  واملعل�ماتية.  الب�رضية  امل���ارد 

م�سارف  ت�ستطيع  ل  مرتفعة  تكاليف 

باأحجام �سغرية حتملها ب�سه�لة«.

ت�س�يب  كيفية  ح�ل  �س�ؤال  على  رد  ويف 

طريقها  عن  انحرفت  اإذا  املناف�سة  هذه 

ت�جه  وج�د  عن  حم�د  اأعلن  ال�سحيح، 

وا�سح لدى �سعادة حاكم م�رضف لبنان 

بالندماج  ال�سماح  بعدم  �سالمة  ريا�ص 

الأوىل  للم�سارف  اأو  كبريين  مل�رضفني 

د 
ّ
يف ال�س�ق حتى ل تنعدم املناف�سة«. و�سد

على اأنه »من غري امل�سم�ح ن�س�ء مناف�سة 

بال�سفافية،  تتمتع  ل  واآخر  م�رضف  بني 

املناف�سات  با�ستمر  ت��راق��ب  فاللجنة 

�س�ابط،  �سمن  تك�ن  اأن  على  وحتر�ص 

عن  يخرج  اأن  م�رضف  اأي  ي�ستطيع  فال 

القرو�ص،  اأو  ال�دائع  ت�سعري  املاأل�ف يف 

اأو الت��سع يف تنمية حمفظة القرو�ص«.

واعترب اأن »هذه املراقبة جتعل املناف�سة 

تاأخذ  امل�سارف  وجتعل  و�سفافة  عاقلة 

خماطر مقب�لة ومدرو�سة«.

واقع القطاع
القطاع  واق���ع  ع��ن  حديثه  اإط���ار  ويف 

»ال��سع  اأن  اإىل  حم�د  لفت  امل�رضيف، 

لكن  عظيم،  من  اأك��رث  لبنان  يف  النقدي 

املالية  يف  تكمن  الأ�سا�سية  امل�سكلة 

حقيقية،  اأزم��ة  من  تعاين  التي  العامة 

ال�ستدانة،  حالت  اأ�س�اأ  ت�سهد  فالدولة 

ترتفع«.  ومدي�نيتها  تتاآكل  م�ج�داتها 

اأن  ت�ستطيع  ل  »ال��دول��ة  اأن  على  د 
ّ
و�سد

تعي�ص يف ارتياح ط�يل على هذا النمط، 

الدولة  مالية  يحمل  امل�رضيف  فالقطاع 

وينذر  خطر  واق��ع  وه��ذا  اأك��ت��اف��ه،  على 

القطاع  قدرة  وي�سعف  وخيمة  بع�اقب 

و�سخ  الإقت�ساد  تنمية  على  امل�رضيف 

اأم�اله يف �رضايينه«.

ت��دارك  اإىل  احل��ك���م��ة  ح��م���د  دع��ا  واإذ 

ماليتها  يف  ت�ازن  بخلق  والقيام  الأمر 

»القطاع  قال:  اأزمتها،  تفاقم  من  واحلد 

امل�رضيف قادر على حتمل كل الأو�ساع 

وي�ستطيع  لكن �سمن فرتة،  �ساءت  مهما 

اإن  طالت  مهما  الأو���س��اع  يتحمل  اأن 

ل 
ّ
يتحم اأن  القطاع  ي�ستطيع  ل  ت�س�ؤ.  مل 

طالت.  ومهما  �ساءت  مهما  الحتمالني: 

هذه املعادلة غري ممكنة«. 

اإىل  الت�ازن  اإعادة  من  بد  »ل  اأنه  واعترب 

املالية العامة، ول بد من �سيا�سة �رضيبية 

مع  تت�ازن  �سحيحة  وجباية  �سحيحة 

النفقات وخدمة الدين«. وراأى اأن »ال�س�ق 

بب�ر�سة  اإل  تكتمل  اأن  ميكن  ل  املالية 

ما ي�سلط ال�س�ء على �رضورة خ�سخ�سة 

ب�ر�سة بريوت لتك�ن هناك اأدوات مالية 

ال�رضكات  لأ�سهم  وت��داول  الأج��ل  ط�يلة 

القائمة حاليًا ولأ�سهم ال�رضكات التي قد 

تن�ساأ م�ستقباًل، ما يفتح جماًل لالإ�ستثمار 

اأمام امل�دعني«.

شوائب القطاع المصرفي 

بسيطة وهامشية، وهو قادر 

على التحكم بإدارته وتحمل 

مسؤولياته

يخطئ من يظن أن الرقابة 

الشديدة تأتي على قطاع 

مصرفي ضعيف، فالرقابة 

الصحيحة والقوية لقطاع 

مصرفي صحيح وقوي
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مقابلة

مقبولة  منو  ن�صب  امل�رصيف  القطاع  ت�صجيل  ون  تف�رصنّ كيف 

القطاعات  التي تواجهه وتواجه معظم  ال�صعوبات  بالرغم من 

ال�صعوبات  هذه  تخطي  باعتقادكم  ميكن  وكيف  الإقت�صادية؟  

وجتاوزها؟

 2015 العام  من  الأول  الن�سف  نهاية  يف  امل���ؤ���رضات  كل  اإن 

الفرتة  هذه  خالل  اللبناين  امل�رضيف  القطاع  اأداء  اأن  اإىل  ت�سري 

كان مقب�ل ن�سبيا، ول �سيما يف ظل ت�ا�سل تداعيات الأزمات 

اجلي��سيا�سية التي تع�سف ببع�ص دول عاملنا العربي وحتديدا 

�س�ريا وانعكا�ساتها على قطاعاتنا الإقت�سادية املنتجة، وكذلك 

رئا�سي،  فراغ  ظل  يف  احل��ادة  الداخلية  ال�سيا�سية  التجاذبات 

وعدم انتظام يف عمل امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية.

هذا الأداء يدل مرة جديدة على �سالبة قطاعنا امل�رضيف وق�ته 

اإطار  يعززها  يختزنها،  التي  والتنظيمية  الإداري��ة  واخل��ربات 

م�رضف  ظل  يف  اجل�انب،  مكتمل  دينامي  وتنظيمي  ت�رضيعي 

مركزي بقيادة �سعادة احلاكم ريا�ص �سالمة ذو الروؤيا امل�ستقبلية 

الثاقبة، ما مكن القطاع امل�رضيف من التعامل بنجاح مع جممل 

احلديث وعلى  تاريخه  امتداد  لبنان على  التي خربها  الظروف 

تفاوت دقتها من وقت لآخر. 

الرا�سخة،  زبائنه  ثقة  امل�رضيف  قطاعنا  اأك�سب  ال�اقع  وه��ذا 

والأهم  كما  العاملية،  وامل�رضفية  املالية  امل�ؤ�س�سات  وتقدير 

تر�سيخ قدرته على النم� وخربته ال�ا�سعة يف اإدارة الأزمات التي 

اكت�سبها على اختالف وتن�ع تداعياتها.

ومع هذا، يتمثل التحدي الذي ي�اجهه قطاعنا امل�رضيف اللبناين 

اأكرث من اأي وقت م�سى يف مع�قات النم� التي ت�ا�سلت  الي�م 

على امتداد ال�سن�ات الثالث املا�سية واملتمثلة ببعديها الداخلي 

واخلارجي وان�سحاباتها على من� قطاعنا امل�رضيف واحلد من 

الإمنائي  الدور  يف  تاأثريا  واأكرث  عمقا  اأكرث  من�  حتقيق  قدرات 

والتنم�ي الذي ي�سطلع به قطاعنا امل�رضيف يف اأكرث من اجتاه 

وعلى اأكرث من �سعيد.

ما هي اأبرز املنتجات املالية اجلديدة التي اأطلقها م�رصفكم يف 

الفرتة الأخرية؟

هذا  فرن�سبنك  يقدم  با�ستمرار،  يط�رها  التي  القرو�ص  اإطار  يف 

ال�سيف عر�سا غري م�سب�ق للقر�ص ال�سكني املدع�م من م�رضف 

لبنان مب�جب التعميم 346 . واإن لهذا العر�ص ميزات فريدة، اإذ 

اإنه اأزاح عن كاهل املقرت�ص ثمن الت�سجيل، مقدما بالتايل قيمة 

اأن تك�ن الدفعة الأوىل  الت�سجيل كاملة كهدية للمقرت�ص �رضط 

%25 من قيمة العقار، واأن ترتاوح قيمة القر�ص ما بني 200 و 
800 ملي�ن لرية لبنانية كحد اأق�سى، واأن ترتاوح مدة ال�سداد ما 

بني 15 و 20 �سنة كحد اأق�سى.

فرنسبنك.. 9 عقود من النجاح 
القصار: نتطلع إلى 
األسواق األفريقية

عمل فرن�صبنك يف ال�صوق امل�رصفية، على مدى اأكرث 

اإذ مل يقت�رص  9 عقود،  حمققًا جناحات كبرية،  من 

عمله على ال�صوق اللبنانية بل تعداها اإىل الأ�صواق 

العاملية حيث عزنّز امل�رصف تواجده على مر ال�صني 

يف 9 دول عدا لبنان.

ارتقت  التي  امل�صارف  طليعة  يف  فرن�صبنك  وكان 

بالقطاع امل�رصيف اإىل امل�صتويات العاملية عرب �صريه 

على درب احلداثة وحر�صه على تقدمي خدمات مبتكرة 

غري م�صبوقة، وتطويره اأحدث املنتجات التكنولوجينّة، 

املتطلنّبات  مع  لتتنا�صب  الأ�صواق،  يف  اأُطلقت  التي 

ة، وُتواكب معايري ال�صريفِة الدولينّة احلديثة،  املتغرينّ

للم�صي نحو اآفاق جديدة يف التجربة امل�رصفينّة.

فرن�صبنك  جمموعة  رئي�ض  ك�صف  الإطار،  هذا  ويف 

امل�صتقبلية  فرن�صبنك  »خطط  اأن  الق�صار  عدنان 

الداخلي  ببعديها  تو�صعية  ا�صرتاتيجية  على  ترتكز 

مبرونتها  تتميز  ا�صرتاتيجية  وهي  واخلارجي، 

املرجوة  الأهداف  حتقيق  على  وقدرتها  وديناميتها 

»جدول  على  اأن  واأعلن  وفعالية«.  بفاعلية  منها 

اأعمال  فرن�َصبنك خططًا يف امل�صتقبل القريب للتواجد 

منو  اإمكانيات  تختزن  التي  الأفريقية  الأ�صواق  يف 

يف  وجمدية  متعدنّدة  ا�صتثمار  فر�ض  وتقدم  هامة 

خمتلف القطاعات الإقت�صادية املنتجة«.

»ال�صناعة  مع  حديث  يف  اأتى  الق�صار  كالم 

والإقت�صاد«، هذا ن�صه:
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تتنا�سب  �سكنية  قرو�ص  تقدمي  على  دائما  بنك 
َ
فرن�س ويحر�ص 

ظروفهم  مراعيا  املالية،  اللبنانيني  امل�ستهلكني  واأو���س��اع 

ومعدلت دخلهم، لذلك قدم هذه امليزة الفريدة وغري امل�سب�قة يف 

قر�سه ال�سكني اجلديد، متخذا على عاتقه امل�س�ؤولية الإجتماعية 

وم�ساهما بدوره ك�احد من اأعرق امل�سارف يف لبنان بحّل اأزمة 

ة الدفع. 
ّ
ة وت�سهيل عملي

ّ
ال�سكن ومنح القرو�ص ال�سكني

جتدر الإ�سارة اإىل اأن فرن�سبنك كان قد اأطلق اأي�سا قر�سه الرائد 

تكاليف  لتم�يل    Eco-Home Loan للبيئة  ال�سديق  لالأفراد، 

الطاقة  كتخزين  ال�سليمة  البيئة  ملعايري  وفقا  منازلهم  جتهيز 

ال�سم�سية و�سخانات املياه عرب الطاقة ال�سم�سية وتركيب الأل�اح 

والأ�سقف  اجل��دران  وعزل  الكهربائية  الطاقة  لت�ليد  ال�س�ئية 

النفقات  ت�فري  يف  بذلك  م�ساهما  امل��زدوج،  الزجاج  وتركيب 

املنزلية لالأفراد واحلد من ا�ستهالكهم للطاقة.

م�ستخدم�  وحتديدا  البالد  خ��ارج  امل�سافرون  اللبناني�ن  اأم��ا 

بطاقات MasterCard من فرن�سبنك، فيقدم لهم فرن�سبنك فر�سة 

ربح 55 �ساعة )Apple Watch( خالل ت�اجدهم يف اخلارج. �سيتم 

الثاين  وال�سحب   2015 اآب   24 �ساعة يف   25 لربح  الأول  ال�سحب 

لربح 30 �ساعة يف 6 ت�رضين الأول 2015 حتت اإ�رضاف اليان�سيب 

ال�طني اللبناين. العر�ص �ساري املفع�ل من 20 مت�ز ولغاية 5 

ت�رضين الأول 2015.

بنك 
َ
فرن�س اه��ت��م��ام  اإط���ار  ويف  وم����ؤخ���را، 

الذين  عمالئه  حاجات  بتلبية  ال�سرتاتيجي 

�سبكة  بنك 
َ
فرن�س ط�ر  ال�سني  مع  يتعامل�ن 

ال�سني،  يف  املرا�سلة  البن�ك  مع  عالقاته 

لبنان  الأوىل من ن�عها يف  البطاقة  واأطلق 

طريقة  وهي   Platinum UnionPay Card
واآمنة  بالثقة  وجديرة  عليها  عتمد 

ُ
ي للدفع 

ملعامالت الزبائن يف ال�سني.

 ُيعترب  فرن�َصبنك من اأبرز امل�صارف اللبنانية 

من حيث �صبكة عالقاته الدولية مع كربى املوؤ�ص�صات امل�رصفية 

املالية  ال�صاحة  وعلى  الأم  بلدانها  يف  الثقل  ذات  واملالية 

العاملية. ماذا حققتم يف �صوء هذه العالقات لتحفيز الإ�صتثمار 

يف التقنيات املتخ�ص�صة يف توفري الطاقة والطاقة املتجددة ؟

جنح امل�رضف على امتداد ال�سن�ات املا�سية يف اإقامة حتالفات 

امل�ؤ�س�سيني  امل�ستثمرين  كبار  مع  ومتميزة  هامة  اإ�سرتاتيجية 

وكجزء  الإط��ار،  هذا  يف  الدوليني.    Institutional Investors
مب�س�ؤولية  التزامه  فيها  اأثبت  التي  املتتالية  مبادراته  من 

الإقت�سادي  مبعناها  والإجتماعية  والطاق�ية  البيئية  الأعمال 

لبنان  يف  وال�سباق  الأول  امل�رضف  بنك  
َ
فرن�س ك��ان   ال�ا�سع، 

تعترب  اإتفاقية   2014 العام  يف  اأجن��ز  ال��ذي  الأو���س��ط  وال�رضق 

 IFC  الأوىل من ن�عها، عندما وقع مع م�ؤ�س�سة التم�يل الدولية

 ائتمان بقيمة 40 ملي�ن 
ّ
وبالتعاون مع احلك�مة الكندية خطي

لبنان  يف  امل�ستدامة  الطاقة  جم��ال  يف  لال�ستثمارات  دولر 

 Lebanese الإيجاري  للتم�يل  التابعة  و�رضكته  بنك 
َ
فرن�س عرب  

�ص هذا املبلغ  اخر الأخبار لتح�سني 
ّ

Leasing Company. وخ�س
على  الطاقة  كلفة  وتقلي�ص  البيئي،  التل�ث  من  واحلد  الإنتاج، 

الإقت�سادي.وتال  النم�  تعزيز  يف  حتما  ي�ساهم  ما  ال�رضكات، 

بنك خط ائتمان اآخر بقيمة 45 ملي�ن ي�رو مع 
َ
ذلك ت�قيع  فرن�س

البنك الأوروبي للتثمري)European Investment Bank( لتم�يل 

لل�رضكات  وغريها  الطاقة  قطاعات  يف  ال�ستثمار  م�ساريع 

ال�سغرية واملت��سطة احلجم. جتدر الإ�سارة اإىل اأن تقدمي خدمات 

بنك �سي�سمح 
َ
مت�يل الطاقة امل�ستدامة يف اأن�سطة جمم�عة  فرن�س

منتجات  خ��الل  من  ال�س�ق  يف  ح�ستها  بت��سيع  للمجم�عة 

منظ�مة  وحت�سني  جديدة  قطاعات  وا�ستهداف  جديدة  م�رضفية 

اإدارة املخاطر يف حمفظة اأن�سطة املجم�عة بالإ�سافة اإىل تعزيز 

ال�س�رة الجتماعية والبيئية.

الدولية،  التم�يل  الغاية، وترجمة ل�رضاكاتنا مع م�ؤ�س�سة  ولهذه 

بنك يف م�ارده الب�رضية ومب�اكبة طاقم من ذوي 
َ
ي�ستثمر فرن�س

اخلربة والخت�سا�ص من ال IFC. اإذ ط�ر برامج تدريب خا�سة 

بنك وتاأهيلهم لت�س�يق هذا الربنامج، 
َ
لعنا�رض وك�ادر من فرن�س

ولتقدمي الن�سح للزبائن ودر�ص الأثر البيئي ل�ستثماراتهم، اأفرادا 

كان�ا اأم م�ؤ�س�سات، وت�سجيع امل�ؤ�س�سات اللبنانية على ال�ستثمار 

بطريقة ذكية ت�سمح لهم باملحافظة على البيئة وتط�ير الطاقة 

والتخفيف من نفقاتها يف اآن معا. كل ذلك من �ساأنه اأن ي�ساهم 

يف تعزيز ال�عي على مدى اأهمية املحافظة على البيئة وا�ستعمال 

الطاقة البديلة من اأجل تنمية م�ستدامة ، اآملني اأن تك�ن مبادرتنا 

اإحدى املحطات الأ�سا�سية لتحفيز الإ�ستثمار 

الطاقة  املتخ�س�سة يف ت�فري  التقنيات  يف 

ت�سعى  م�ؤ�س�سة  لأننا  املتجددة،  والطاقة 

اأفراد  نح� الإقت�ساد احلقيقي املفيد جلميع 

املجتمع. 

ماذا عن اخلطط امل�صتقبلينّة مل�رصفكم: فروع 

ع خارج لبنان؟ جديدة، التو�صنّ

على  امل�ستقبلية  فرن�سبنك  خطط  ترتكز 

الداخلي  ببعديها  الت��سعية  ال�سرتاتيجية 

تتميز  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وه���ي  واخل���ارج���ي، 

املرج�ة  الأهداف  حتقيق  على  وقدرتها  وديناميتها  مبرونتها 

منها بفاعلية وفعالية. فعلى ال�سعيد الداخلي، متكنت املجم�عة 

م�ساحة  امتداد  على  فروعها  و�سبكة  خدماتها  �سلة  ت��سيع  من 

لبنان، والتي ت�سل حاليا اإىل 124 فرعا، وذلك بعد اإمتام عملية 

ال�ستح�اذ على البنك الأهلي الدويل �ص م ل ودجمه يف عملية 

متت بطريقة مربجمة و�سل�سة. 

بنك ت�اجده 
َ
اأما على ال�سعيدين الدويل والإقليمي، فقد عزز فرن�س

جدول  وعلى  لبنان.  عدا  بلدان  ت�سع  يف  العاملية   الأ�س�اق  يف 

بنك خطط يف امل�ستقبل القريب للت�اجد يف الأ�س�اق 
َ
اأعمال  فرن�س

الأفريقية التي تختزن اإمكانيات من� هامة وتقدم فر�ص ا�ستثمار 

متعددة وجمدية يف خمتلف القطاعات الإقت�سادية املنتجة.

امل�ساهمة  على  الإط��ار  هذا  يف  املجم�عة  ا�سرتاتيجية  وترتكز 

يف تط�ير الأ�س�اق املالية  التي تت�اجد فيها وتر�سيخ مفه�مها 

وم�ؤ�س�سية  وب�رضية  تقنية  معايري  ظل  يف  ال�ساملة  لل�سريفة 

متقدمة من �ساأنها ارتقاء امل�رضف مبكانته املحلية والعاملية 

على حد �س�اء، وتعزيز اإمكاناته كمجم�عة مالية لبنانية ،عربية، 

ودولية، تعتمد على قيادة فاعلة واإدارة فعالة ي�سكالن ال�سمانة 

الأ�سا�سية لبل�غ املجم�عة اأهدافها ال�سرتاتيجية.

 تمكنت مجموعة فرنسبك

من توسيع سلة خدماتها 

وشبكة فروعها على امتداد 

 مساحة لبنان لتصل حاليًا

 إلى 124 فرعا
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مقابلة

عام  ومدير  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وا���س��ار 

بنك  ان  ازه��ري  �سعد  واملهجر  لبنان  بنك 

اللبنانية  البن�ك  اأول  من  واملهجر  لبنان 

اجلاليات  املهجر خلدمة  عت يف 
ّ
ت��س التي 

خالل  م��ن  ه��ن��اك،  وال��ع��رب��ي��ة  اللبنانية 

اخلم�سينات  يف  ال�سع�دية  يف  انت�ساره 

الإم��ارات  يف  ثم  ومن  املا�سي  القرن  من 

نف�سه  القرن  من  ال�سبعينات  يف  واأوروب��ا 

وبعدها يف اأوائل الألفية اجلديدة يف بقية 

بلدان امل�رضق العربي ودول اخلليج. و�سدد 

الأزهري ان بنك لبنان واملهجر يبقى يف 

ر م�ستمر، فبالرغم من �سيا�ساته 
ّ
جتّدد وتط�

تقدمي  على  يعمل  دائ��م��ًا  فه�  املحافظة 

وذات  حديثة  ومالية  م�رضفية  ابتكارات 

م�ست�يات عاملية، اذ يتطلع البنك اإىل تقدمي 

 2015 عام  يف  املنتجات  هذه  من  املزيد 

اخلارجي  ع 
ّ
الت��س فر�ص  اقتنا�ص  واإىل 

والأ�س�اق  املنا�سبة  ال�رضوط  تت�فر  عندما 

ال�اعدة. كالم الأزهري جاء يف حديث مع 

»ال�سناعة والقت�ساد«، هذا ن�سه:

تاأ�صي�ض  على  قرن  ن�صف  من  اأكرث  م�صى 

بنك لبنان واملهجر، كيف ت�صفون م�صرية 

عمل امل�رصف خالل تلك ال�صنوات؟ ما هي 

اأبرز  ما هي  التي حققها؟  الإجنــازات  اأهم 

التحديات التي واجهت عمله؟

تاأ�س�ص بنك لبنان واملهجر يف عام 1951، 

اإن�سائه، وي�سعدين  64 عامًا على  اأي م�سى 

ناجحة  كانت  البنك  م�سرية  اأن  اأق���ل  اأن 

مدينة  يف  مت�ا�سع  ف��رع  فمن  وخ��اّلق��ة. 

يف  لي�سبح  البنك  ع 
ّ
وت��س ر 

ّ
تط� ب��ريوت 

طليعة البن�ك اللبنانية يف لبنان والبن�ك 

يف  يت�اجد  حيث  املنطقة،  يف  الإقليمية 

خدماته  ويقّدم  واأوروب���ي،  عربي  بلد   13

255 وحدة مالية وم�رضفية.  ال�ساملة عرب 

البنك  حققها  التي  الإجن���ازات  اأب��رز  ومن 

بالق�ل ما  بالفعل ولي�ص فقط  هي حتقيق 

اأول  من  البنك  كان  فقد  ا�سمه،  عليه  يدل 

املهجر  يف  عت 
ّ
ت��س التي  اللبنانية  البن�ك 

خلدمة اجلاليات اللبنانية والعربية هناك، 

يف  ال�سع�دية  يف  ان��ت�����س��اره  خ��الل  م��ن 

اخلم�سينات من القرن املا�سي ومن ثم يف 

الإمارات واأوروبا يف ال�سبعينات من القرن 

نف�سه وبعدها يف اأوائل الألفية اجلديدة يف 

اخلليج.  ودول  العربي  امل�رضق  بلدان  بقية 

ع 
ّ
بالت��س الذي يرتبط  الإجناز  اأي�سًا  هناك 

العام�دي للبنك عرب تط�ير خدماته لت�سمل 

باقة متكاملة من ال�سريفة ال�ساملة تت�سمن 

وال�سريفة  وال�رضكات  التجزئة  �سريفة 

ال��ت��ج��اري��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة واخل��ا���س��ة 

الأ���س���ل  اإدارة  وخ��دم��ات  والإ���س��الم��ي��ة 

بنك لبنان والمهجر .. تجّدد وتطّور مستمر
 أزهري: نعمل على تقديم 

ابتكارات مصرفية ومالية حديثة

اأداء  على  ال�صني  عرب  واملهجر  لبنان  بنك  حافظ 

امل�صارف  طليعة  يف  جعله  ما  ومتوا�صل  ممينّز 

لبنان  يف  م�رصف  كاأف�صل  اختري  حيث  اللبنانية 

العاملية  املراجع  اأهم  باإجماع  الأو�صط  وال�رصق 

والإقليمية. ففي حي ي�صتند منوذجه املايل الناجح 

ال�صريفة  خدماته  وتت�صمن  �صامل  منوذج  على 

اخلا�صة  وال�صريفة  ال�رصكات  و�صريفة  التجارية 

وال�صتثمارية والإ�صالمية و�صريفة التجزئة وخدمات 

تعتمد  والتاأمي،  املالية  والو�صاطة  الأ�صول  اإدارة 

ع الإقليمي اإىل اأ�صواق  ا�صرتاتيجية البنك على التو�صنّ

التنويع والتحديث يف كامل خدماته  واعدة وعلى 

يف  ال�صاملة  امل�صارف  �صدارة  يف  و�صعته  التي 

املنطقة العربية. ومن هذا املنطلق، يعترب البنك اأكرث 

عًا يف اخلارج حيث يتواجد  امل�صارف اللبنانية تو�صنّ

ت�صمل كل من لبنان، و�صوريا، والأردن،  يف 13 بلداً 

ورومانيا،  و�صوي�رصا،  واإنكلرتا،  وفرن�صا،  والإمارات، 

وقرب�ض، وم�رص، وقطر، والعراق، وال�صعودية. 
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والتاأمني.  املال  راأ���ص  واأ�س�اق  وال��رثوات 

بنك  باختيار  الإجن���ازات  هذه  كللت  وقد 

يف  م�����رضف  »كاأف�سل  واملهجر  لبنان 

امل�ؤ�س�سة  2009«من  لعام  الأو�سط  ال�رضق 

خ�سم  يف  وذل��ك   The Banker العاملية 

الأزمة املالية العاملية التي حدثت م�ؤخراً. 

البنك،  واجهها  التي  للتحّديات  وبالن�سبة 

هنالك بالطبع احلرب الأهلية التي عا�سها 

وتداعياتها   1991–1975 فرتة  يف  لبنان 

احلادة على القت�ساد والن�ساط امل�رضيف، 

والظروف الت�سغيلية ال�سعبة التي منر بها 

�سيا�سية  ا�سطرابات  من  ال�قت  ذلك  منذ 

واأمنية داخلية واإقليمية ومن اأزمات مالية 

واقت�سادية حملية وعاملية، بالإ�سافة اإىل 

والرقابية  التنظيمية  باملعايري  اللتزام 

املحلية والعاملية التي ُتعنى بكفاية راأ�ص 

ومت�يل  الأم����ال  غ�سل  ومكافحة  امل��ال 

د بالعق�بات الدولية. 
ّ
الإرهاب والتقي

العوام  اأداء م�رصفكم خالل  تقينّمون  كيف 

هي  ــا  وم 2014؟  ــام  ع حتى  ال�صابقة 

اخلدمات واملنتجات التي يقدنّمها م�رصفكم 

من  وهــل   2015 للعام  ـــددمت  اأع ومـــاذا 

عية للخارج؟ م�صاريع تو�صنّ

يف  واملهجر  لبنان  بنك  اأداء  اأن  اأعتقد 

ال�سن�ات الأخرية التي تت�سمن فرتة الأزمة 

الربيع  اأح���داث  وف��رتة  العاملية  املالية 

العربي وخ�س��سًا الأحداث يف �س�ريا كان 

جيداً ومت�ازنًا ويت�سم بالكثري من ال�سالبة 

يف  البنك  م���ج���دات  من��ت  فقد  املالية. 

الأول  والف�سل   2008 العام  الفرتة ما بني 

من عام 2015 مبعدل بلغ يف املت��سط 7.5  

وارتفعت  دولر،  مليار   28.1 لت�سبح   %
القرو�ص للقطاع اخلا�ص مبت��سط  �سن�ي 

بلغ 11.6  % لت�سل اإىل 6.91 مليار دولر. 

ق��ارب  مبت��سط  البنك  اأرب���اح  من��ت  كما 

من  الأول  الف�سل  يف  لت�سل   % ال�5.5  

انبثق  دولر،  ملي�ن   91.2 اإىل   2015 عام 

البن�ك  بني  الربحية  معدلت  اأعلى  عنها 

على  املردود  بلغ  امُلدرجة حيث  اللبنانية 

وامل��ردود   %   14.4 امل��ال  راأ���ص  مت��سط 

اإ�سافة   .%   1.3 امل�ج�دات  مت��سط  على 

متثلت  ق�ية  مالية  م�ؤ�رضات  البنك  حقق 

بلغت )بازل3(  امل��ال  راأ���ص  كفاية   بن�سبة 

ال�  فاقت  اأولية  �سي�لة  وبن�سبة   %   17.5
من  املتعرثة  للقرو�ص  وبتغطية   %   65
%. ويقّدم    161 �سمانات وم�ؤونات بلغت 

ومميزة  متن�عة  ومنتجات  خدمات  البنك 

ال�ساملة  ال�سريفة  ن�ساطات  خمتلف  يف 

يف  اللبنانية  البن�ك  بني  ال�سدارة  ويحتّل 

الأ�س�ل  واإدارة  التجزئة  �سريفة  جمالت 

والرثوات وال�سريفة ال�ستثمارية خ�س��سًا 

فيما يتعلق باإدارة الإ�سدارات والكتتابات  

ر 
ّ
وتط� جت��ّدد  يف  البنك  ويبقى  املالية. 

املحافظة  �سيا�ساته  من  فبالرغم  م�ستمر، 

ابتكارات  تقدمي  على  يعمل  دائ��م��ًا  فه� 

م�ست�يات  وذات  حديثة  ومالية  م�رضفية 

عاملية.  كما يتطلع البنك اإىل تقدمي املزيد 

واإىل   2015 ع��ام  يف  املنتجات  ه��ذه  من 

عندما  اخلارجي  ع 
ّ
الت��س فر�ص  اقتنا�ص 

تت�فر ال�رضوط املنا�سبة والأ�س�اق ال�اعدة. 

الأخــرية  الــتــطــورات  اإىل  تنظرون  كيف 

لها  �صيكون  وهل  باملنطقة  تع�صف  التي 

انعكا�صات �صلبية على القت�صاد اللبناين 

ب�صكل عام وعلى القطاع امل�رصيف ب�صكل 

خا�ض، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها 

عنها  مبناأى  امل�رصيف  القطاع  يبقى  لكي 

يف ظلنّ ا�صتمرار هذه التطورات العا�صفة؟

الأخ��رية يف  التط�رات  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

�سلبية  اإنعكا�سات  تركت  ولبنان  املنطقة 

فقد  امل�رضيف،  والقطاع  الإقت�ساد  على 

من  الإقت�سادي  النم�  معدلت  انخف�ست 

م�ست�يات تف�ق ال� 8  % اإىل ح�ايل ال� 2  % 

، كما انخف�ست معدلت من� امل�ج�دات يف 

القطاع امل�رضيف من ن�سب تقارب ال� 15  % 

اإىل اأقل من ن�سف ذلك. ولكن يف ال�قت نف�سه، 

وكفاءته  خرباته  خالل  من  القطاع  متكن 

الت�سغيلية  الظروف  هذه  مع  يتعامل  اأن 

وامل�س�ؤولية.  واحليطة  بالرتوي  ال�سعبة 

�سيا�ساته  طريق  عن  القطاع  حافظ  فقد 

الإئتمانية والإ�ستثمارية  الإحرتازية على 

مال  راأ�ص  كفاية  وعلى  م�ج�داته  ج�دة 

اإقتطاعه  اإىل  بالإ�سافة  مرتفعة،  و�سي�لة 

واإجمالية مالئمة حت�سبًا  م�ؤونات خا�سة 

لت�ظيفاته  حتدث  قد  �سلبية  تط�رات  لأية 

والتي جاءت على ح�ساب اأرباحه ومن�ها.  

ة 
ّ
كما �سارك القطاع بكل الرزمات التحفيزي

التي  اأطلقها م�رضف لبنان لت�سجيع عجلة 

القطاعات  يف  الإقت�سادية  الن�ساطات 

تبلغ  اأن  لها  املقّدر  من  والتي  الإنتاجية 

يف  ويبقى  ال��ع��ام.  ه��ذا  دولر  مليار   1
يف  ال�سيا�سيني  امل�س�ؤولني  على  احلقيقة 

حتى  احلالية  لالأزمة  حاًل  يجدوا  اأن  البلد 

الثقة  وتع�د  اأنفا�سه  الإقت�ساد  ي�ستعيد 

غ احلك�مة 
ّ
لدى امل�ستهلك وامل�ستثمر وتتفر

ل��الإ���س��الح��ات الإق��ت�����س��ادي��ة وامل��ال��ي��ة 

ال�رضورية. 

تخطي  �صالبة  امل�رصيف  القطاع  اأثبت 

ب�صبب  واخلــارجــيــة  الداخلية  ـــات  الأزم

الذي  وال�صوابط  واحلكمة  ال�صرتاتيجية 

البنك  خا�صة  املالية  ال�صلطات  اعتمدتها 

ما  باأدائه،  الثقة  عــزنّزت  والتي  املركزي 

على  اللبنانية  امل�صارف  قدرة  مدى  هو 

التوفيق بي العقوبات الغربية على دول 

املنطقة ك�صوريا واإيران وبي واقع احلركة 

املالية والإقت�صادية للدول التي تتعرنّ�ض 

لهذه العقوبات خا�صة واإن الدول املعاقبة 

لها فعل اإقت�صادي حيوي مع لبنان؟ 

كما �سبق وذكرت، يلتزم القطاع امل�رضيف 

التي  واملحلية  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  بكل 

�سالمة  ع��ل��ى  وحت��اف��ظ  �سمعته  ت�����س���ن 

العق�بات  يت�سمن  وهذا  خدماته،  وج�دة 

البلدان  ك��ل  على  تفر�ص  التي  ال��دول��ي��ة 

هذا  وينبع  واإي��ران.  �س�ريا  بالطبع  ومنها 

د 
ّ
التقي على  القطاع  حر�ص  من  الإل��ت��زام 

كما  اإذ  عملية،  ل��دواع��ي  املعايري  بهذه 

قطاع  امل�����رضيف  القطاع  ف��اإن  تعلم�ن 

بن�ساطاته  القيام  باإمكانه  ولي�ص  مدولر 

الأ���س���اق  مع  الت�ا�سل  ب��دون  وخدماته 

ويف  الدولية.  املرا�سلة  والبن�ك  العاملية 

احلقيقة، مل يتاأثر القطاع امل�رضيف نتيجة 

هذا الإلتزام بعالقاته امل�رضفية مع اإيران 

بني  املحدود  الإقت�سادي  الرتابط  ب�سبب 

لبنان واإيران. ولكن تاأثر بالطبع بعالقاته 

بني  احلي�ي  الإرت��ب��اط  ب�سبب  �س�ريا  مع 

الإق��ت�����س��ادي��ن، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق بن�كه 

لبنان  يف  العاملة  وبن�كه  هناك  العاملة 

عمالء  مع  حثيثة  ن�ساطات  لديها  والتي 

فاإن  التاأثر،  هذا  من  وبالرغم  �س�ريني.  

القطاع امل�رضيف مقتنع ب�رضورة و�س�اب 

هذا الإلتزام حلماية م�ساحله وم�سالح كّل 

عمالئه. 

بنك لبنان والمهجر من 

أول البنوك اللبنانية التي 

توّسعت في المهجر لخدمة 

الجاليات اللبنانية والعربية
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مقابلة

التط�ر  مب�اكبة  يق�م  بيبل��ص  »بنك  ان  �سالل  واعلنت 

جديدة  من�سة  م���ؤخ��راً  اأطلق  حيث  ال��دائ��م،  التكن�ل�جي 

الإنرتنت،  عرب  بال�رضكات  اخلا�سة  امل�رضفية  للخدمات 

امل�رضفية  العمليات  ب��اإج��راء  لل�رضكات  ت�سمح  وال��ت��ي 

ور�سدها، واإدارة م�اردها املالية اإلكرتونيًا وب�سكٍل ف�ري، 

وت�سفح �س�ر عن ال�سيكات امل�دعة.

كالم �سالل اتى يف حديث مع »ال�سناعة والإقت�ساد« عن 

اأداء ومنتجات امل�رضف، هنا ن�سه:

 

اأداء م�رصفكم عام 2014 ويف الف�صل الأول  كيف تقيمون 

من 2015؟

حافظ بنك بيبل��ص على اأدائه املايل املتني يف الف�سل الأول 

عة والغري مدققة 
ّ
من العام 2015، فبلغ �سايف الأرباح املجم

33 ملي�ن دولر م�سجاًل من�اً بن�سبة 6،7  % مقارنًة مع الفرتة 
نف�سها من العام املا�سي. وقد حقق امل�رضف هذه النتائج 

الإيجابية يف وقت ي�ستمر فيه يف اعتماد اإ�سرتاتيجية حذرة 

تهدف اإىل احلفاظ على ج�دة الأ�س�ل واحلد من املخاطر. 

ل بنك بيبل��ص ن�سبة كفاية راأ�ص مال 
ّ
اإ�سافة اإىل ذلك، �سج

امل�رضيف  القطاع  يف  الأعلى  من  يعدان  �سي�لة  وم�ست�ى 

بلغت  املحققة  املال  راأ�ص  كفاية  ن�سبة  اأن  بحيث  اللبناين، 

 الأدنى املطل�ب لالمتثال الكامل 
ّ
16،7  % يف حني اأن احلد

فقط   %   12 ن�سبة  يتعدى  ل  الرقابية  ال�سلطات  ملتطلبات 

امل�رضف  �سي�لة  بلغت  كما   .2015 الأول  كان�ن  بحل�ل 

املركزية )مبا  لدى امل�سارف وامل�سارف  امل�دعة  الأولية 

فيها �سهادات الإيداع لدى م�رضف لبنان( 9،5 مليار دولر 

اأمريكي، اأي ما يعادل 50  % من اإجمايل الأ�س�ل يف نهاية 

الف�سل الأول من العام 2015.

على  بيبل��ص  بنك  حافظ  اأ�س�له،  ج�دة  على  م�ؤ�رض  ويف 

معدل منخف�ص من �سايف الدي�ن امل�سك�ك بتح�سيلها اإىل 

�سايف القرو�ص بقي دون م�ست�ى ال� 1  % كما يف 31 اآذار 

امل�ؤونات  فيها  مبا  الدي�ن،  لهذه  تغطية  ن�سبة  مع   ،2015
املك�نة على اأ�سا�ص اإجمايل، بلغت 117  % كما يف الفرتة 

نف�سها. هذا وظلت املعدلت املجمعة والغري مدققة لأ�س�ل 

م�ستقرة  الت�سليفات  و�سايف  الزبائن  وودائ��ع  امل�رضف 

خالل الف�سل الأول من العام 2015، فبلغت 19 مليار دولر 

دولر  مليار  و4،7  اأمريكي  دولر  مليار  و15،7  اأمريكي 

اأمريكي على الت�ايل، كما يف 31 اآذار 2015.

معدلت  بيبل��ص  بنك  حقق  فقد   2014 للعام  بالن�سبة  اأما 

جيدة وزيادات ملح�ظة يف الأ�س�ل وال�دائع والت�سليفات 

والأرباح، بالرغم من الظروف املحلية والإقليمية ال�سعبة، 

حيث منت الأ�س�ل الإجمالية للم�رضف بن�سبة 3  % )0،6+ 

اأمريكي كما  19 مليار دولر  اأمريكي( وبلغت  مليار دولر 

بنك بيبلوس.. أداء صلب وخدمات رائدة
شالال: نواكب التطور التكنولوجي الدائم

نتكلم  الأعمال،  يف  الريادة  عن  نتحدث  عندما 

�ض  وبكل ثقة عن اإجنازات بنك بيبلو�ض الذي تاأ�صنّ

اأف�صل  تقدمي  يف  م�صتمراً  يزال  ول   1963 عام 

املنتجات واخلدمات امل�رصفية لل�رصكات والأفراد 

من خالل �صبكة فروع موؤلفة من 79 فرعًا موزعًا 

من�صات  وعرب  اللبنانية،  املناطق  كافة  على 

واأدوات اإلكرتونية ذكية.

وا�صارت نائبة املدير العام ومديرة اإدارة املنتجات 

امل�رصفية لالأفراد وقنوات التوزيع يف بنك بيبلو�ض 

امل�رصفية  اخلدمات  ان  اىل  �صالل  با�صيل  جومانا 

الذكية ت�صكل اأبرز املنتجات املبتكرة التي يقدمها 

جتربتهم  ت�صهيل  بهدف  لزبائنه  بيبلو�ض  بنك 

من  جمموعة  اإجراء  من  ومتكينهم  امل�رصفية 

العمليات امل�رصفية  يف اأي �صاعة من اليوم ويف اأي 

مكان تواجدوا فيه.
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الزبائن  ودائع  ارتفعت  بينما   ،2014 الأول  كان�ن   31 يف 

بن�سبة 6،6  % )1+ مليار دولر اأمريكي( فعادلت 15،7 مليار 

مليار   +0،2(  %   4،8 بن�سبة  والت�سليفات  اأمريكي،  دولر 

دولر اأمريكي( لتبلغ 4،7 مليار دولر اأمريكي. اأما الأرباح 

ملي�ن   +19،5(  %   12،5 بن�سبة  زي��ادة  لت 
ّ
ف�سج ال�سافية 

دولر اأمريكي( لت�سل اإىل 175،7 ملي�ن دولر اأمريكي.

امل�رضف  ت�سليفات  ملحفظة  العالية  اجل�دة  من  وبالرغم 

فاإن  بتح�سيلها،  امل�سك�ك  للقرو�ص  املنخف�سة  والن�سبة 

 %   100 بنك بيبل��ص يخ�س�ص م�ؤونات احرتازية تتجاوز 

ا�ستقراره وج�دة  الدي�ن املتعرثة، وذلك للحفاظ على  من 

اأ�س�له، وبالتايل احلفاظ على ثقة امل�ساهمني وامل�دعني 

واملقرت�سني وكل من يتعامل معه. 

ما هي اأهم اخلدمات واملنتجات التي يقدمها م�رصفكم؟

اأبرز  الذكية  امل�رضفية  اخلدمات  ت�سكل 

بنك  يقدمها  التي  املبتكرة  املنتجات 

بيبل��ص لزبائنه بهدف ت�سهيل جتربتهم 

امل�رضفية ومتكينهم من اإجراء جمم�عة 

�ساعة  اأي  يف  امل�رضفية   العمليات  من 

فيه.  ت�اجدوا  مكان  اأي  ويف  الي�م  من 

من�سة امل�رضف  اأطلق  ال�سياق  هذا  ويف 

اأدوات  ت�سم  ال��ت��ي    Azka Banking
اخلدمات  تطبيق  مثل  واآم��ن��ة  مبتكرة 

امل�رضفية عرب الهاتف اخللي�ي، و�سبكة 

ومن�سة  الذكية،  الآيل  ال�رضاف  اأجهزة 

اخل��دم��ات امل�����رضف��ي��ة ع��رب الإن��رتن��ت 

واملراكز الإلكرتونية امل�ؤلفة ح�رضاً من 

اأجهزة ال�رضاف الآيل الذكي، ا�سافًة اىل 

Asra3App، وه� منتج خم�س�ص ل�كالء 
ال�سيارات واأ�سحاب املعار�ص.

لتطبيق  امل�����رضف  زب��ائ��ن  فا�ستعمال 

اخلدمات امل�رضفية عرب الهاتف اخلل�ي، 

مثاًل، ي�فر عليهم عناء التنقل وا�ستهالك 

عمليات  جمم�عة  اإمت��ام  من  بالتايل  وميّكنهم  ال���ق��ت، 

كتح�يل الأم�ال بني احل�سابات اخلا�سة/امل�سرتكة يف بنك 

حتديد  البطاقات،  و/اأو  القرو�ص  دفعات  ت�سديد  بيبل��ص، 

دفاتر  وطلب  الذكية،  الآيل  ال�رضاف  واآلت  الفروع  م�اقع 

متعددة،  مبنتجات  اخلا�سة  املعل�مات  وت�سّفح  ال�سيكات 

امل�رضف  منتجات  من  اأي  على  للح�س�ل  طلب  وتقدمي 

ومنتجات  املختلفة  والقرو�ص  والبطاقات  كاحل�سابات 

التاأمني امل�رضيف.

يقدمه  اآخ��ر  تطبيق  وه�   ،AkramApp ب�  يتعلق  ما  ويف 

م�ساعفة  م��ن  امل�����رضف  زب��ائ��ن  فيمّكن  بيبل��ص،  بنك 

امل�رضف  �رضكاء  اأحد  عند  قهم 
ّ
ت�س� لدى  نقاطهم/اأميالهم 

منهم  الئتمان  بطاقات  حلاملي  وي�فر  الإ�سرتاتيجيني، 

املحم�ل،  الهاتف  عرب  الدفع  من�سة   ،CMO اإىل  ال�ل�ج 

التجار يف لبنان  لإمتام عمليات �رضاء من عدد معني من 

اإ�سافية من  والف�ز بنقاط/اأميال  الأم�ال  وفر�سة حت�يل 

خالل لعبة »حك واربح«.

اأما Asra3App، الذي ح�سل على لقب »ابتكار ال�سهر« ل�سهر 

املالية  ل��الإدارة  الأوروب��ي��ة  اجلمعية  قبل  من   2015 اأي��ار 

يف  البتكارات  على  ال�س�ء  ت�سلط  منظمة  وهي   ،EFMA
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  لالأفراد  املالية  اخلدمات  جمال 

حماكاة  املعار�ص  واأ�سحاب  ال�سيارات  وك��الء  فيخ�ل 

وحدة  اإىل  وتقدميها  و�رضعة،  ب�سه�لة  القرو�ص  طلبات 

وتلقي  بيبل��ص  بنك  يف  لالأفراد  ال�ستهالكية  القرو�ص 

اإجابة يف غ�س�ن �ساعات معدودة. 

لها  التي  املنتجات  من  جمم�عة  بيبل��ص  بنك  ويقدم 

من  املقدمة  ال�سكنية  كالقرو�ص  ووطني  اجتماعي  دور 

وهي  لالإ�سكان،  العامة  امل�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  امل�رضف 

م�سممة خ�سي�سًا لت�ؤمن دعمًا لل�سباب والعائالت اللبنانية 

املت��سطة،  امل��ادي��ة  الإمكانيات  ذات 

والعمل  العي�ص  اإمكانية  لهم  وت���ف��ر 

والقرو�ص  ال��ه��ج��رة.  وع��دم  لبنان  يف 

امل�رضف،  املقدمة من  الأخرى  ال�سكنية 

من  املدع�مة  »ك��ف��الت«  قرو�ص  كما 

امل�ؤ�س�سات  وق��رو���ص  لبنان  م�رضف 

تاأتي  احل��ج��م،  واملت��سطة  ال�سغرية 

الهادفة  امل�رضف  اإ�سرتاتيجية  �سمن 

واملنتجة  احلي�ية  القطاعات  دعم  اإىل 

احل�افز  ت�فري  وبالتايل  القت�ساد،  يف 

لل�رضكات ال�اعدة واملدع�مة بخطط عمل 

بف�ائد  املت�فرة  القرو�ص  وهذه  جيدة. 

مميزة من بنك بيبل��ص تلعب دوراً وطنيًا 

واملغرتب  بالتملك  للمقيم  ت�سمح  بحيث 

اللبناين العامل يف اخلارج بالع�دة اإىل 

لبنان للتملك يف اأر�ص ال�طن. 

ما هي اخلدمات اجلديدة التي �صتطلقونها 

خالل عام 2015؟

بيبل��ص  بنك  يق�م  لذلك  دائم،  تط�ر  يف  التكن�ل�جيا  اإن 

مب�اكبة هذا التط�ر على خمتلف الأ�سعدة. فقد اأطلقنا م�ؤخراً 

بال�رضكات  اخلا�سة  امل�رضفية  للخدمات  جديدة  من�سة 

العمليات  باإجراء  لل�رضكات  ت�سمح  والتي  الإنرتنت،  عرب 

اإلكرتونيًا  املالية  م�اردها  واإدارة  ور�سدها،  امل�رضفية 

كما  امل�دعة.  ال�سيكات  عن  �س�ر  وت�سفح  ف�ري،  وب�سكٍل 

اخلدمات  من�سة  عن  مط�رة  ن�سخة  لإطالق  نح�رض  واأننا 

امل�رضفية عرب الإنرتنت امل�جهة لالأفراد مع اإ�سافة مزايا 

جديدة عليها.   

دورية،  لتحديثات  تخ�سع  وتطبيقاتنا  خدماتنا  كل  واإن 

�ستتم  واملزايا  اخلدمات  من  جمم�عة  عن  قريبًا  و�سنعلن 

على  عملنا  فاأ�سل�ب  منها.  واح��د  ك��ل  على  اإ�سافتها 

التطبيقات حي�ي وديناميكي وذلك بهدف حت�سني وت�سهيل 

حياة الزب�ن.

أطلق بنك بيبلوس 

مؤخرًا منصة جديدة 

للخدمات المصرفية الخاصة 

بالشركات عبر اإلنترنت، 

والتي تسمح للشركات 

بإجراء العمليات المصرفية 

ورصدها، وإدارة مواردها 

المالية إلكترونيًا وبشكٍل 

فوري، وتصفح صور عن 

الشيكات المودعة
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مقابلة

خالل  م�رصفكم  اداء  تقيمون  كيف 

العوام ال�صابقة حتى عام 2014 ؟ وما 

يقدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  هي 

م�رصفكم وماذا اعددمت للعام 2015 وهل 

من م�صاريع تو�صعية للخارج ؟

يف  للم�رضف  املالية  البيانات  تظهر 

ن�سب  حتقيق  املا�سية  اخلم�ص  ال�سن�ات 

القطاع  يف  املحققة  تلك  ف��اق��ت  من��� 

امل�����س��ارف  ال��ل��ب��ن��اين ويف  امل�����رضيف 

 ) Peer Group ( امل�سابهة

بن�سب  منت  فانها  ال�دائع  �سعيد  فعلى 

تراوحت بني 12  % و 15  % وهي زيادة 

ودائ��ع  حجم  زي���ادة  يف  ت��رك��زت  فعلية 

من  اكرث  الدوام  على  �سكلت  التي  الفراد 

95  % من امل�سادر املالية للم�رضف .
منت  فلقد  الت�سليفات  �سعيد  على  ام��ا 

ب�ترية ت�ساعدية خالل الفرتة املذك�رة 

وه��ذا   %   45 و   %   15 ب��ني  وت��راوح��ت 

اىل  امل�����رضف  ت���ج��ه  يف�رض  الإرت���ف���اع 

القطاعات  ك��اف��ة  مت���ي��ل  يف  الت��سع 

امل�ؤ�س�سات  وحت���دي���دا«  الق��ت�����س��ادي��ة 

. ) SME’s( ال�سغرية واملت��سطة احلجم

كما يف�رض من جهة اخرى ت�جه امل�رضف 

اإىل تخفيف حمفظته يف املخاطر ال�سيادية 

والتي تدنت من 55   % اىل 45  % .

فقد  اخلا�سة  الم����ال  �سعيد  على  اأم��ا 

من  وذل���ك  مقب�لة  من���  ن�سب  حققت 

وه��ذا  املحققة  الرب���اح  ر�سملة  خ��الل 

بع�ص  يف  تخطت  م��الءة  ن�سب  امن  مما 

م�رضف  من  املفرو�سة  الن�سب  الحيان 

ام�ال  اخرى  امن من ناحية  لبنان، كما 

الت��سع  خطة  كلفة  لتغطية  حرة  خا�سة 

ف��روع  بان�ساء  واملتمثلة  امل��ر���س���م��ة 

جديدة او امل�ساهمة يف القطاع امل�رضيف 

بان  التاكيد  بد من  املقيم  وهنا ل  غري 

اخلا�سة  ام�اله  لزيادة  ي�سعى  امل�رضف 

ادوات  )ا���س��دار  خارجية  م�سادر  م��ن 

را�سمالية وفق تعاميم م�رضف لبنان - 

ت�زيع قاعدة امل�ساهمني(

حقق  فاأي�سا«  الربحية  �سعيد  على  اأما 

امل�رضف اأرباحا« مقب�لة من خالل ن�سبة 

 )R.O.E( اخلا�سة  الأم��ال  اىل  امل��ردود 

وذلك بالرغ�م من قيام امل�س�رف بتك�ين 

الي�ة 
ّ
م�ؤونات اجم

لتغطية   )Collective Provisions(

ع��ل��ى حمفظة  اأي����ة خم��اط��ر حم��ت��م��ل��ة 

اجمايل.  ب�سكل  والت�ظيفات  الت�سليفات 

تعميم  متطلبات   م��ن  بالرغم  واي�سًا 

تاريخ    81 رقم   ا�سا�سي  لبنان  م�رضف 

م���ؤون��ات  تك�ين  جلهة   2001/2/21
التجزئة  قرو�ص  حمفظة  على  اف��رادي��ة 

وفق ا�ستحقاقاتها 

على  امل�����رضف  اداء  ف���اإن  ب��امل��ق��اب��ل 

امل�ست�ى الداري والتنظيمي �سهد تط�را« 

ملح�ظا« متثل يف ال�قائع التالية :

خربات  ي�سم  فاعل  ادارة  جمل�ص  ت�سكيل 

واقت�سادية.  ومالية  وقان�نية  م�رضفية 

)تعزيز مبادئ الدارة الر�سيدة(

من  منبثقة  متخ�س�سة  جل��ان  ت�سكيل 

الدارة  مبادئ  )تعزيز  الدارة.  جمل�ص 

الر�سيدة(

بعنا�رض  التنفيذية  العليا  الدارة  تعزيز 

وت�زيع  وا�سعة  م�رضفية  خ��ربات  متلك 

ال�سالحيات واملهام فيما بني اأع�سائها 

. )تعزيز مبادئ الدارة الر�سيدة(

وتدريبه  وتاأهيله  الب�رضي  اجلهاز  تعزيز 

جّمال ترست بنك.. أفضل مصرف لقروض المؤسسات المتنامية الصغر 
جّمال: خطة توسعية لتغطية كافة المناطق

عاي�ض  ال�صنوات،  مر  على 

تطوراً  بنك  تر�صت  ال  جمنّ

مقدمًا  كبريين  وتو�صعًا 

مروحة وا�صعة من اخلدمات 

مع  تن�صجم  امل�رصفية 

على  تركز  التي  اهدافه 

القطاعات  كافة  متويل 

وخا�صة  القت�صادية 

ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 

والتي  احلجم،  واملتو�صطة 

جائزة  بنيله  تعززت 

متويل  يف  م�رصف  اف�صل 

فئتي املوؤ�ص�صات ال�صغرية 

احلجم  واملتو�صطة 

.International Financial Magazine واملوؤ�ص�صات املتنامية ال�صغر من

ال  ال ان جمنّ ال تر�صت بنك انور جمنّ وك�صف رئي�ض جمل�ض ادارة جمنّ

لزبائنه  امل�رصفية  اخلدمات  اف�صل  تقدمي  يف  م�صتمر  بنك  تر�صت 

عرب تطوير اعمال فروع امل�رصف احلالية عن طريق تقدمي خدمات 

املخاطر  مراعاة  مع  الت�صهيالت  من  املزيد  ومنح  م�رصفية جديدة 

ال تر�صت بنك على  الناجتة عن الو�صع العام. كما اعلن عن عزم جمنّ

تاأمي خدمات م�رصفية لزبائنه املتواجدين يف بع�ض دول افريقيا، 

كالم جمال اتى يف حديث مع »ال�صناعة والقت�صاد«، هذا ن�صه:
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على جميع امل�ست�يات الدارية.

اعتماد برامج معل�ماتية متط�رة.

لغتك  منحكي  امل�رضف  �سعار  تكري�ص 

 )WE SPEAK YOUR LANGUAGE(

وذلك  معه  املتعاملني  ومع  الزبائن  مع 

)تعميم  و�سفافة.  وا�سحة  لغة  باعتماد 

تاريخ   134 رقم  ا�سا�سي  لبنان  م�رضف 

) 2015/2/12
يقدمها  التي  امل�رضفية  اخل��دم��ات  ام��ا 

مع  من�سجمة  ا�سا�سا«  فهي  م�رضفنا 

كاف��ة  مت�يل  على  تركز  التي  اأه��داف��ه 

ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة وب��الخ�����ص 

احلجم  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ؤ�س�سات 

وتلعب  لعبت  بقناعتنا  والتي   )SME’s(

عن  البعيدة  املناطق  يف  تنم�يا«  دورا« 

العا�سمة واملدن الكربى وبالتايل ت�سجع 

وهذا  بلدته  او  قريته  يف  البقاء  امل�اطن 

من  ويحد  املت�ازن  الإمن��اء  مبداأ  ي�ؤمن 

اىل  الري��اف  من  املنظمة  غري  الهجرة 

العا�سمة. 

اميانه  مع  واإن�سجاما«  م�رضفنا  ان  كما 

بامل�سارف  املناط  الجتماعي  بالدور 

ال�سكنية  القرو�ص  مت�يل  يف  ي�ساهم 

النا�سئة  وال�رضكات  والبيئية  واحلرفية 

منه  مبا�رضة  املم�لة  �س�اء   )Start Up(

م�رضف  خالل  من  مبا�رض  غري  ب�سكل  او 

اللزامي(  الحتياطي  )تخفي�سات  لبنان 

من  املمن�حة  القرو�ص  اىل  بال�سافة 

لع��ادة  امل�سارف  اىل  لبنان  م�رضف 

ت�سليفها من قبل الخرية على القطاعات 

لبنان  م�رضف  حددها  والتي  الإنتاجية 

من�  ن�سب  على  املحافظة  بهدف  وذل��ك 

مقب�لة يف القت�ساد ال�طني.

يقدمها  التي  امل�رضفية  املنتجات  اما 

تن�سجم  اي�سا«  فهي  لعمالئه  م�رضفنا 

 WE( لغتك  منحكي  املعتمد  �سعاره  مع 

SPEAK YOUR LANGUAGE ( وهي 
اىل  رئي�سي  ب�سكل  وم�جهه  م�سم�نة 

ال�سغرية واملت��سطة  ا�سحاب املدخرات 

 Depositor ب�   2010 عام  با�رضها  ولقد 

Plus ومت تعزيز هذا الربنامج مطلع العام 
 Depositor Premium ا�سم  حتت   2013
م�رضفية  خدمات  املدخرين  مينح  وه� 

مي�رضة وقد لقا هذان املنتجان رواجا« 

جيدا« مع ال�سارة اىل متتعهما بال�سفافية 

الكاملة.

امل�رضف  اطلق   2014 عام  مطل�ع  وف�ي 

منها  املميزة  البطاقات  من  جمم�عة 

لكل  مت�فرة  وه��ي   My Gift بطاق�ة 

وميكن  املنا�سبات  وجلميع  الع��م��ار 

ا�ستالمها ف�را« يف كافة فروع امل�رضف.

 MasterCard بطاقة  ا�سدار  مت  اي�سا« 

البال  راحة  للزبائن  ت�ؤمن  التي   World
وطماأنينه  حماية  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا 

اثناء ال�سفر والت�س�ق كما تخ�ل حاملها 

ال�سخ�سيات  كبار  �سالت  اىل  الدخ�ل 

بال�سافة  ال��ع��امل  ح���ل  امل��ط��ارات  يف 

واملنافع  احل�س�مات  من  ال�ستفادة  اىل 

الخرى.

�سديق  جديد  منتج  اط��الق  مت  اي�سا« 

من  وه� مدع�م   )  Green Loan( للبيئة 

م�رضف لبنان.

تقدمي  امل�رضف  ل�سيا�سة  »وا�ستكمال« 

تلبي  ال��زب��ائ��ن  اىل  م�رضفية  خ��دم��ات 

التامة  بال�سفافية  وتتمتع  احتياجاتهم 

 2015 ع��ام  من  حزيران  �سهر  خ��الل  مت 

باملرونة  يتميز  ج��دي��د  منتج  ا���س��دار 

ويراعي ال��سع القت�سادي والجتماعي 

وه� م�جه اىل خمتلف �رضائح املجتمع. 

 )Depositor Secure(

بناء على املعطيات اعاله نال م�رضفنا 

 Best New Banking Product(جائزة

 Global م�ؤ�س�سة   من   )Lebanon 2013
 Banking & Finance Review-

  London
كما نال جائزة اف�سل م�رضف يف مت�يل 

فئتي:

)امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة احلجم(  

Best SME Bank Lebanon 2014
 Best ال�سغر  املتنامية  وامل�ؤ�س�سات 

Microfinance Bank Lebanon 2014
 International Finance Magazine من

اما خطة عمل امل�رضف امل�ستقبلية فان 

بناء  ي�سعها  ال��ذي  ه�  الدارة  جمل�ص 

العتبار  يف  تاأخذ  معمقة  درا�سات  على 

الظروف المنية وال�سيا�سية والقت�سادية 

يف لبنان كما تاأخذ يف العتبار الحداث 

اجلارية يف الدول املجاورة وانعكا�ساتها 

على  ي�سهر  اخل��ط��ط  ه��ذه  ل��ب��ن��ان،  على 

حيث  التنفيذية  العليا  الدارة  تنفيذها 

تق�م باطالع جمل�ص الدارة على مراحل 

التنفيذ وعلى ال�سع�بات امل�ستجدة التي 

تعيق التنفيذ.

انطالقا« من هذه املبادئ ميكنني ايجاز 

على   2015 لعام  امل�رضف  عمل  خطة 

النح� التايل.

فرع(   24( احلالية  فروعنا  �سبكة  ت��سيع 

جديدين  فرعني  فتح  خ��الل  م��ن  وذل��ك 

الول يف منطقة ال�رضفية والثاين �سيك�ن 

اما يف املنت ال�سمايل او يف مدينة زحلة 

لتغطية  لنا  م�ستقبلية  خطة  �سمن  وذلك 

كافة املناطق اللبنانية .

نقل مراكز بع�ص الفروع اىل مناطق اكرث 

جدوى ) احلمرا – تبنني ( 

تط�ير اأعمال فروع امل�رضف احلالية عن 

جديدة  م�رضفية  خدمات  تقدمي  طريق 

امل�رضفية  الت�سهيالت  من  املزيد  ومنح 

يف  املت�اجدة  القت�سادية  للم�ؤ�س�سات 

املخاطر  مراعاة  مع  الفروع  تلك  اماكن 

الناجتة عن ال��سع العام.

لزبائننا  امل�رضفية  اخل��دم��ات  ت��اأم��ني 

افريقيا  دول  بع�ص  يف  امل��ت���اج��دي��ن 

والذين ي�سكل�ن دعامة ا�سا�سية لالقت�ساد 

ال�طني �س�اء من خالل التحاويل ال�اردة 

اىل لبنان او من خالل امل�ساريع املزمع 

اإقامتها.

يف  مل�رضفنا  خ��ارج��ي  ت���اج��د  ت��اأم��ني 

احدى دول غرب اأفريقيا )غانا( من خالل 

القائمة  امل�سارف  اح��د  يف  امل�ساهمة 

جديد  م�رضف  بتاأ�سي�ص  امل�ساهمة  او 

مع  املبا�رض  الت�ا�سل  لنا  يتيح  امر  وه� 

زبائننا املنت�رضين يف القارة الفريقية.

)خلدمة  ال��ع��راق  يف  لنا  ت���اج��د  ت��اأم��ني 

زبائننا الذين لديهم اأعمال وا�سعة هناك(.

اأوروبا  دول  اإحدى  لنا يف  ت�اجد  تاأمني 

الأ�س�اق  على  مل�رضفنا  نافذة  )ليك�ن 

العاملية(.

الخــرية  التطورات  اىل  تنظرون  كيف 

التي تع�صف باملنطقة وهل �صيكون لها 

انعكا�صات �صلبية على القت�صاد اللبناين 

ب�صكل عام وعلى القطاع امل�رصيف ب�صكل 

خا�ض وما هي الجراءات الواجب اتخاذها 

نعمل على تطوير أعمال 

فروع المصرف الحالية عن 

طريق تقديم خدمات مصرفية 

جديدة ومنح المزيد من 

التسهيالت المصرفية
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لكي يبقى القطاع امل�رصيف مبناأى منها 

يف ظل ا�صتمرار هذه التطورات العا�صفة؟

�سن�ات  اكرث من خم�ص  متر املنطقة منذ 

يف ظروف غري م�ستقرة �سيا�سيا« واأمنيا« 

واإقت�ساديا« وهذا ال��سع اأثر �سلبا« على 

لبنان  يف  الإقت�سادية  القطاعات  كافة 

دول  مع  تربطه  التي  للعالقات  بالنظر 

املنطقة.

ومبا اأن القطاع امل�رضيف يعترب العام�د 

الفقري لالإقت�ساد اللبناين فان ذي�ل هذه 

القطاع  هذا  تط�ر  على  �ست�ؤثر  الأح��داث 

ومن�ه ب�سكل مبا�رض وغري مبا�رض.

يف  القطاع  ه��ذا  جنح  ذل��ك  من  بالرغم 

بف�سل  املحتملة  اخل�سائر  من  التقليل 

واملتمثلة  بها  يتمتع  ال��ت��ي  امل��ن��اع��ة 

تنتهجها  التي  املحافظة  بال�سيا�سات 

اإدارات امل�سارف وبال�سيا�سات احلكيمة 

على  ال��رق��اب��ة  وجل��ن��ة  لبنان  مل�����رضف 

امل�سارف.

من  املتخذة  الج���راءات  ان  باعتقادي 

م�رضف  م��ن  وبت�جيهات  امل�����س��ارف 

لبنان ح�سنت القطاع امل�رضيف وخف�ست 

اجلارية  ل��الح��داث  ال�سلبية  الث���ار  م��ن 

ال�سيا�سات  اثبتت  ول��ق��د  املنطقة  يف 

التي يطبقها م�رضف لبنان منذ  النقدية 

ال�ستقرار  تاأمني  يف  فعاليتها  �سن�ات 

غري  الت�سخم  جتنب  مع  واملايل  النقدي 

العتيادي.

�س�اء  اللبنانية  امل�سارف  ان  واعترب 

التي لديها ت�اجد مبا�رض يف الدول التي 

ي�جد  ل  التي  تلك  او  ا�سطرابات  ت�سهد 

ت�اجد مبا�رض فيها متكنت من امت�سا�ص 

فان  وب��ال��ت��ايل  الرئي�سية  ال�����س��دم��ات 

النعكا�سات الالحقة �ستك�ن اقل تكلفة« 

وتاأثريا« على �سالمة اجلهاز امل�رضيف.

تخطي  �صالبة  امل�رصيف  القطاع  اثبت 

ب�صبب  واخلارجية  الداخلية  الزمــات 

التي  وال�صوابط  واحلكمة  ال�صرتاتيجية 

اعتمدتها ال�صلطات املالية خا�صة البنك 

املركزي والتي عززت الثقة بادائه ، وما 

على  اللبنانية  امل�صارف  قدرة  مدى  هو 

على  الغربية  العقوبات  بي  التوفيق 

دول املنطقة ك�صوريا وايران وبي واقع 

احلركة املالية والقت�صادية للدول التي 

وان  خا�صة  العقوبات  لهذه  تتعر�ض 

الدول املعاقبة لها فعل اقت�صادي حيوي 

مع لبنان؟ 

لديه  اللبناين  امل�رضيف  القطاع  ان  مبا 

ت�اجد اقليمي ودويل فانه ا�سبح جزءا« 

وهذا  العاملية  امل�رضفية  املنظ�مة  من 

يحتم عليه ما يلي: 

اللتزام باملعايري الدولية ال�سادرة عن 

ال��دويل  النقد  �سندوق  مثل  م�ؤ�س�سات 

للرقابة  ب��ازل  وجلنة  ال���دويل  والبنك 

امل�رضفية .

قد  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  بالعق�بات  التقيد 

وامل�ؤ�س�سات  الدول  بع�ص  على  تفر�ص 

والفراد .

كافة  ادراك  م��ن  ن��اب��ع  الل��ت��زام  ه��ذا 

والنقدية  واملالية  ال�سيا�سية  ال�سلطات 

التي  الكبرية  املخاطر  من  لبنان  يف 

ق��د تنجم م��ن ج��راء ع��دم اح���رتام تلك 

العق�بات مع مراعاة الق�انني اللبنانية 

وامل�سلحة ال�طنية العامة .

كما  م�رضفنا  ف��ان  ذل��ك  من  اإنطالقا« 

تلتزم  الخ���رى  اللبنانية  امل�����س��ارف 

الدولية  القرارات  بكل  كامال«  اإلتزامًا 

ذات ال�سلة بالتدابري والجراءات املقرر 

الدول  بع�ص  مع  التعامل  يف  تطبيقها 

وامل�ؤ�س�سات والأفراد.

هذا المر يوؤكد على ما يلي :

���س��الب��ة وم��ت��ان��ة اجل��ه��از امل�����رضيف 

الزمات  م�اجهة  على  وقدرته  اللبناين 

الطارئة كما تظهره ال�قائع التالية:

املالية  الزم���ة  ت��داع��ي��ات  ا�ستيعاب 

العاملية عام 2008 

ح�سلت  التي  الزمة  تداعيات  ا�ستيعاب 

يف قرب�ص 

اللبناين  البنك  ازمة  تداعيات  ا�ستيعاب 

قطاع  ازمة  اىل  حت�يلها  وعدم  الكندي 

)Systemic Risk(  م�رضيف

ا�ستيعاب تداعيات الحداث التي ح�سلت 

وتركيا  وال�����س���دان  وم�رض  �س�ريا  يف 

املت�اجدة  اللبنانية  امل�سارف  وق��درة 

هناك على امت�سا�ص اخل�سائر املحتملة 

على حمفظة القرو�ص والت�ظيفات 

بامل�سارف  ال��دول��ي��ة  الثقة  ا�ستمرار 

معاجلة  من  متكنها  نتيجة  اللبنانية 

والحتفاظ  الطارئة  امل�ساكل  جميع 

املطبقة  وامل�ؤ�رضات امل�رضفية  بالن�سب 

عامليا« .

والرقابية  النقدية  ال�سيا�سات  �س�ابية 

وجلنة  لبنان  م�رضف  قبل  من  املتخذة 

ال��رق��اب��ة ع��ل��ى امل�����س��ارف م��ن خ��الل 

ال�قائع التالية.

فعالية التعاميم ال�سادرة عنهما والتي 

الزم���ات  امل�����رضيف  ال��ق��ط��اع  جنبت 

امل�����س��ت��ج��دة وه���ذا ب�����س��ه��ادة امل��راج��ع 

الدولية التي ا�سادت بتلك ال�سيا�سات يف 

منا�سبات عديدة.

املراجع  مع  والتن�سيق  التعاون  �سيا�سة 

املركزية  امل�سارف  وبالخ�ص  الدولية 

يف العامل.

ال�سلطات  مع  تفاهم  م��ذك��رات  ت�قيع 

املعل�مات  لتبادل  اخلارج  الرقابية يف 

ال�رضية  واخلربات �سمن املحافظة على 

امل�رضفية يف لبنان.

الرقابة  وجلنة  لبنان  م�رضف  م�اكبة 

املت�سددة  لل�سيا�سات  امل�سارف  على 

البنك  الحتياطي  التي با�رض بتطبيقها 

الفدرايل المريكي فيما خ�ص :

ومت���ي��ل  الم�����ال  تبيي�ص  مكافحة 

قيد  م�ساريع  ث��الث  هناك   ( الره���اب 

يت�قع  اللبنانية  اللجان  ل��دى  الدر�ص 

اقرارها قريبًا وتتعلق ب:

والت�رضيح  احل��دود  بني  الم���ال  حركة 

عنها 

واعتباره تقع �سمن  ال�رضيبي   التهرب 

دائرة تبيي�ص الم�ال

وال��دول  لبنان  بني  ال�رضيبي  التبادل 

الخرى

اتفاقية بازل 3

 اإختبارات ال�سغط )Stress Testing( على 

امل�سارف المريكية وغري المريكية.

انطالقا« من ذلك فان القطاع امل�رضيف 

ال��ل��ب��ن��اين جت��ن��ب ال��ع��ق���ب��ات ال��دول��ي��ة 

املفرو�سة على بع�ص دول املنطقة من 

وه�  الدولية  للقرارات  احرتامه  خالل 

مقابل  وال�ستقرار  ال�سالمة  امن  خيار 

الت�سحية بارباح فائتة.

القطاع المصرفي تجنب 

العقوبات الدولية المفروضة 

على بعض دول المنطقة 

من خالل احترامه للقرارات 

الدولية وهو خيار امن 

السالمة واالستقرار مقابل 

التضحية بارباح فائتة

مقابلة
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KEY MAN INSURANCE

�اأن تخ�رش �رشكتك موظفًا اأ�سا�سيًا فيها َل�سارة كبرية. لذا، اأطلق البنك اللبناين الفرن�سي 

،)Bancassurance  S.A.L.( .بالتعاون مع �رشكة التاأمني بنكا�سوران�ش �ش.م.ل

برنامج تاأمني على احلياة Key Man Insurance، لتغطية ال�سائر املالية الناجتة

عن فقدان�اأ�سخا�ش اأ�سا�سيني يف ال�رشكة وللمحافظة على �سري�اأعمالها.

شركتك مؤّمنة من الجدران إلى السقوف،
ولكن ماذا عن أساساتها؟

أّمن على حياة كل موظف له دور أساسي في شركتك
مع مجموعتنا الجديدة من برامج التأمين على الحياة.
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مقابلة

ال�صابقة حتنّى عام  الأعوام  اأداء م�رصفكم خالل  تقينّمون  كيف 

م�رصفكم  يقدنّمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  هي  وما  2014؟ 
عينّة للخارج؟ وماذا اأعددمت للعام 2015 وهل من م�صاريع تو�صنّ

على  املحافظة  يف  تاريخه  عرب  اللبناين  الإعتماد  بنك  جنح 

ة يف القطاع امل�رضيف اللبناين، 
ّ
ٍة مهم

ّ
ٍة �س�قي

ّ
ٍز وح�س

ّ
اأداٍء ممي

الزبائن  وودائع  القرو�ص  حمفظة  يف  دة 
ّ
جي  

ٍّ
من� ن�سب  حمّققًا 

ة 
ّ
ميزاني منت  التفا�سيل،  يف  املن�رضمة.  الأع���ام  خالل  لديه 

جمم�عة بنك الإعتماد اللبناين بن�سبة 9.60 % يف العام 2014، 

ة القطاع امل�رضيف.  
ّ
 بن�سبة 6.60 % يف ميزاني

ٍّ
مقارنًة مع من�

�سايف  ر 
ّ
تط� وقد  امل�رضف  لدى  الزبائن  ودائ��ع  زادت  كما 

حمفظة القرو�ص والت�سليفات املمن�حة من قبل جمم�عة بنك 

الإعتماد اللبناين بن�سبة 9.87 % يف العام 2014 )مقارنًة مع 

ه يف 
ّ
7.42 % للقطاع(.  وقد جنح امل�رضف مبتابعة وترية من�

 %  4.26 بن�سبة  زيادة  2015، حمّققًا  العام  من  ل 
ّ
الأو الن�سف 

عة اإىل ح�اىل 9.55 مليار د.اأ. كما يف نهاية 
ّ
ته املجم

ّ
يف ميزاني

القطاع  يف   %  1.89 بن�سبة  زيادٍة  مع  )مقارنًة  حزيران  �سهر 

العام(، واإرتفاعًا بن�سبة  الأوىل من هذا  الأ�سهر اخلم�سة  خالل 

4.55 % يف ودائع الزبائن اإىل ح�اىل 8.09 مليار د.اأ. )مقارنًة 
 
ّ
ار( ومن�

ّ
اأي القطاع لغاية �سهر  % يف   2.28 اإرتفاٍع بن�سبة  مع 

بن�سبة 1.99 % يف حمفظة القرو�ص اإىل ما ف�ق ال2.91 مليار 

ار(. 
ّ
 بن�سبة 0.92 % يف القطاع حّتى �سهر اأي

ٍّ
د.اأ. )مقارنًة مع من�

وقد حّققت جمم�عة بنك الإعتماد اللبناين زيادًة يف اأرباحها 

الن�سف  خالل  د.اأ.  ملي�ن   35.39 اإىل  ارتفعت  التي  ال�سافية 

ل من العام 2015.
ّ
الأو

من  وا�سعة  باقًة  اللبناين  الإعتماد  بنك  م 
ّ
يقد اآخر،  منظاٍر  من 

د، والتي تتنا�سب 
ّ
ة الدائمة التجد

ّ
املنتجات واخلدمات امل�رضفي

ال�سريفة  مظّلة  حتت  العمالء،  واأذواق  حاجات  خمتلف  مع 

التجزئة  وقرو�ص  الف�ري  الدفع  بطاقات  )مثل  بالتجزئة 

ال�رضكات  و�سريفة  اأن�اعها(  على  ة 
ّ
امل�رضفي واحل�سابات 

باحل�سابات  م��روراً  ٍة 
ّ
م�ستندي اعتماداٍت  وفتح  مت�يٍل  )م��ن 

وغريها(  كفالت  وبرامج  ة 
ّ
الإ�ست�ساري واخلدمات  املك�س�فة 

ة 
ّ
ة واإدارة املحافظ وال�سريفة الإلكرتوني

ّ
وال�سريفة الإ�ستثماري

التاأمني  وخ��دم��ات   )E-Banking and E-Commerce(

ة للذكر ل احل�رض.
ّ
)Bancassurance( وال�سريفة الإ�سالمي

 بتطّلعات بنك الإعتماد اللبناين للعام 2015، 
ّ

ا يف ما يخت�ص
ّ
اأم

جناحًا  اأثمرت  التي  ته 
ّ
اإ�سرتاتيجي يكمل  اأن  م�رضفنا  فين�ي 

من  رِهَن 
ُ
ب الذي  الأمر  املن�رضمة،  القليلة  الأع�ام  خالل  باهراً 

ة املتزايدة على الرغم 
ّ
ته ال�س�قي

ّ
خالل اأدائه املايل ال�سلب وح�س

 بها البالد واملنطقة. كما �سيعمل 
ّ
من الظروف ال�سعبة التي متر

كاأحد  الراهن  م�قعه  على  للمحافظة  اللبناين  الإعتماد  بنك 

ال�سريفة  جمال  يف  وكرائٍد  لبنان  يف  العاملة  امل�سارف  اأبرز 

ة و�سمعته 
ّ
الق�ي بذلك على قاعدة م�ساهميه  بالتجزئة، معتمداً 

بنك اإلعتماد اللبناني .. أداء ممّيز
شويري: ماضون في مضاعفة نشاطنا

جنح بنك الإعتماد اللبناين على مدى اأكرث من ن�صف 

ة من  ٍة مهمنّ قرن يف املحافظة على اأداٍء ممينٍّز وح�صنّ

ال�صوق يف القطاع امل�رصيف اللبناين، حمقنّقًا ن�صب 

الزبائن  وودائع  القرو�ض  حمفظة  يف  جينّدة  منوٍّ 

لديه. 

من  وا�صعة  باقًة  اللبناين  الإعتماد  بنك  ويقدنّم 

التجدنّد،  الدائمة  امل�رصفينّة  واخلدمات  املنتجات 

والتي تتنا�صب مع خمتلف حاجات واأذواق العمالء.

وك�صف رئي�ض دائرة الإ�صت�صارات املالينّة والإقت�صادينّة 

يف بنك الإعتماد اللبناين لالإ�صتثمار ف�صلو �صويري 

ن�صاطه  م�صاعفة  ينوي  اللبناين«  »العتماد  اأن 

حملينًّا من خالل تو�صيع �صبكة فروعه على اأ�صا�ض 

فرع اإ�صايفنّ كلنّ �صتنّة اأ�صهر،كما ينوي متابعة عملينّة 

عه يف دول غرب اأفريقيا، اإ�صافًة اإىل ر�صد فر�ض  تو�صنّ

مت�رصف  معدنّلت  ذات  بلداٍن  يف  واعدة  ا�صتثمار 

عة حيث تتواجد  متدننّية ون�صب منونّ اإقت�صادينّة م�صجنّ

جالية لبنانينّة وعربينّة كبرية.

لـ»ال�صناعة  حديث  يف  اأتى  �صويري  كالم 

والإقت�صاد«، هذا ن�صه:
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ال�ا�سعة.  فروعه  �سبكة  اإىل  بالإ�سافة  الكف�ءة  واإدارته  دة 
ّ
اجلي

ًا من 
ّ
ويف التفا�سيل، ين�ي م�رضفنا اأن ي�ساعف ن�ساطه حملي

�سّتة  كّل  اإ�سايّف  فرع  اأ�سا�ص  على  فروعه  �سبكة  ت��سيع  خالل 

اأ�سهر، مع العزم على ابتكار باقة جديدة وخاّلقة من منتجات 

وخدمات ال�سريفة بالتجزئة وتعزيز خدمات مت�يل ال�رضكات 

والتم�يل التجاري وخدمات اأ�س�اق املال وم�ساهمته يف مت�يل 

 ،
ّ
ع اخلارجي

ّ
 بالت��س

ّ
ا يف ما يخت�ص

ّ
وتط�ير اإقت�ساد املعرفة. اأم

ًا يف منطقة ال�رضق 
ّ
تت�اجد جمم�عة بنك الإعتماد اللبناين حالي

 فرعًا �ساماًل يف املنامة عا�سمة 
ّ
الأو�سط واأفريقيا، بحيث ت�سم

وفرعًا  وبغداد(،  )اإربيل  العراق  يف  وفرعني  البحرين،  مملكة 

ال�سنغال،  ة 
ّ
جمه�ري يف  دكار  يف  تابعًا  وم�رضفًا  قرب�ص،  يف 

ة 
ّ
عملي متابعة  م�رضفنا  ين�ي  كما  كندا.  يف  ًا 

ّ
متثيلي ومكتبًا 

عه يف دول غرب اأفريقيا، اإ�سافًة اإىل ر�سد فر�ص اإ�ستثمار 
ّ
ت��س

 
ّ
من� ون�سب  متدّنية  مت�رضف  لت 

ّ
معد ذات  بلداٍن  يف  واع��دة 

ة كبرية، 
ّ
ة وعربي

ّ
عة حيث تت�اجد جالية لبناني

ّ
ة م�سج

ّ
اإقت�سادي

لبنان  بني  ة 
ّ
الإقت�سادي العالقات  وت�طيد  تعزيز  بهدف  وذلك 

ة.
ّ
والبلدان املعني

باملنطقة  تع�صف  التي  الأخرية  التطونّرات  اإىل  تنظرون  كيف 

على  �صلبينّة  اإنعكا�صات  لها  �صيكون  وهل 

الإقت�صاد اللبناين ب�صكل عامنّ وعلى القطاع 

، وما هي الإجراءات  امل�رصيف ب�صكل خا�ضنّ

القطاع  يبقى  لكي  ــخــاذهــا  اإتنّ الــواجــب 

امل�رصيف مبناأى منها يف ظلنّ اإ�صتمرار هذه 

التطونّرات العا�صفة؟

ًا 
ّ
حالي القائمة  الأزم��ة  اأّن  فيه  �سّك  ل  ا 

ّ
مم

�سل�سلة  اإن���دلع  منذ  واملنطقة  لبنان  يف 

ث�رات الربيع العربي يف مطلع العام 2011 

القطاعات  من  العديد  ن�ساط  عرقلت  قد 

على  �سلبًا  واأّث��رت  البالد  يف  ة 
ّ
الإقت�سادي

ة 
ّ
امل�ستمر فالإ�سطرابات   .

ّ
النم� لت 

ّ
معد

الرئي�سي  املعرب  ت�سّكل  والتي  ة، 
ّ
ال�س�ري ة 

ّ
اللبناني احلدود  على 

ة، ل تزال تعرقل حركة التجارة بني لبنان 
ّ
لل�سادرات اللبناني

والعامل العربي، كما واأّن اإقفال احلدود بني �س�رية ودول جماورة 

ة 
ّ
الزراعي ًة 

ّ
وخا�س ة، 

ّ
اللبناني املنتجات  ت�رضيف  تعيق  اأخرى 

ني. 
ّ
رين اللبناني

ّ
منها، ما جعل من البحر املنفذ ال�حيد للم�سد

التدّفق  اإىل  اإ�سافًة  البالد،  يف  ة 
ّ
ال�سيا�سي الأو�ساع  فاإّن  كذلك 

األقت  قد  ة، 
ّ
اللبناني الأرا�سي  اإىل  ني 

ّ
ال�س�ري لالجئني  الكثيف 

 الإقت�سادي يف 
ّ
 القطاعات الداعمة للنم�

ّ
بظاللها على ن�ساط اأهم

البالد، ومنها القطاع ال�سياحي والعقاري وقطاع البناء للذكر 

 هذه اإىل 
ّ
ل للح�رض. وقد اإنعك�ص ذلك من خالل تراجع ن�سبة النم�

ما بني ال2 % و ال3 % خالل الأع�ام القليلة املن�رضمة، مقارنًة 

2011. يف هذا  العام  % ما قبل   فاقت عتبة ال8 
ٍّ
مع ن�سب من�

 
ّ
يات املتزايدة واملرحلة الدقيقة التي مير

ّ
الإطار، ويف ظّل التحد

اللبناين  امل�رضيف  القطاع  �سهد  اللبناين،  الإقت�ساد  ًا 
ّ
بها حالي

 الت�سليفات وال�دائع خالل الفرتة 
ّ
لت من�

ّ
ًا يف معد

ّ
تباط�ؤاً ن�سبي

الأخرية مقارنًة مع ال�سن�ات ال�سابقة. غري اأّن القطاع امل�رضيف 

بحدود مرتفعة  �سي�لٍة  ن�سب  على  املحافظة  يف  جن��ح   ق��د 

�سليمة  ر�سملٍة  وعلى   ،2015 ار 
ّ
اأي �سهر  نهاية  مع   % ال77.92 

الأمر   ،3 بازل  معايري جلنة  مع  عة متا�سيًا 
ّ
م�سج ون�سب مالءٍة 

الذي من �ساأنه اأن يحمي امل�سارف من خمتلف ال�سدمات. 

يف هذا ال�سياق، فاإّنه من ال�رضوري اأن يعمل القطاع امل�رضيف 

والأجانب  ني 
ّ
املحلي امل�ستثمرين  ثقة  على  للمحافظة  اللبناين 

يبقى  ل��ذا  لبنان.  اإىل  ال���دائ��ع  تدّفق  ا�ستمرار  تاأمني  بهدف 

حذرة  ة 
ّ
نقدي �سيا�سٍة  تبّني  جلهة  ًا 

ّ
اأ�سا�سي لبنان  م�رضف  دور 

حمفظة  ة 
ّ
ن�عي حماية  اإىل  تهدف  تدابري  و�سل�سلة  وحكيمة 

اإىل  اإ�سافًة  امل�سارف،  متنحها  التي  والت�سليفات  القرو�ص 

ة بالإلتزام الكامل مبختلف املعايري 
ّ
حر�ص امل�سارف اللبناني

ومكافحة  الر�سيدة  والإدارة  املخاطر  اإدارة  لناحية  ة 
ّ
الدولي

تبيي�ص الأم�ال ومت�يل الإرهاب وكفاية راأ�ص املال وغريها. 

ة اأن ت�ستفيد من وفرة 
ّ
من منظاٍر اآخر، ميكن للم�سارف اللبناني

القطاع  اإىل  ت�سليفاتها  تعزيز  خالل  من  وذلك  لديها،  ال�سي�لة 

مع  للعمالء،  ج��ّذاب��ة  ف�ائد  ذات  ت�سهيالٍت  وتقدمي   
ّ

اخل��ا���ص

طة احلجم والقطاعات 
ّ
الرتكيز على ال�رضكات ال�سغرية واملت��س

ة على �سبيل املثال. وقد حّث ذلك م�رضف لبنان على 
ّ
الإنتاجي

ة ذات ف�ائد منخف�سة لتم�يل 
ّ
اإئتماني اإبتكار قرو�ٍص وخط�ٍط 

والأب��ح��اث  للبيئة،  ال�سديقة  امل�ساريع 

وال�سناعي  الزراعي  القطاع  يف  والتط�ير 

وال�سياحي، وقطاع تكن�ل�جيا املعل�مات، 

الأمر  للح�رض،  ل  للذكر  ال�سكني  والقطاع 

الذي من �ساأنه اأن يزيد من حركة الت�سليف 

 .
ّ
ع على الإ�ستثمار ويدعم النم�

ّ
وي�سج

ي  تخطنّ �صالبة يف  امل�رصيف  القطاع  اأثبت 

ب�صبب  ــة  واخلــارجــينّ الداخلينّة  ـــات  الأزم

التي  وال�صوابط  واحلكمة  الإ�صرتاتيجينّة 

البنك  ة  خا�صنّ املالينّة  ال�صلطات  اإعتمدتها 

املركزي والتي عزنّزت الثقة باأدائه، وما هو 

مدى قدرة امل�صارف اللبنانينّة على التوفيق 

بي العقوبات الغربينّة على دول املنطقة ك�صورية واإيران وبي 

لهذه  �ض 
نّ
تتعر التي  للدول  والإقت�صادينّة  املالينّة  احلركة  واقع 

ة واأننّ الدول املعاقبة لها فعل اإقت�صادي حيوي  العقوبات خا�صنّ

مع لبنان؟

�س�ريا  على  املفرو�سة  للعق�بات  كان  اأّن��ه  فيه  �سّك  ل  ا 
ّ
مم

ة مبا�رضة وغري مبا�رضة على الإقت�ساد اللبناين 
ّ
تداعياٍت �سلبي

 بحكم التقارب اجلغرايف والإقت�سادي بني البلدين 
ّ
ب�سكٍل عام

ة هناك. 
ّ
واأي�سًا بحكم عمل عدد ل باأ�ص به من امل�سارف اللبناني

ة على 
ّ
ومن الطبيعي اأن يك�ن لهذه الإجراءات اإنعكا�سات �سلبي

ًا 
ّ
ة اإّل اأّن هذا ال�رضر يبقى هام�سي

ّ
حجم ن�ساط امل�سارف اللبناني

اأّن تتكبدها هذه امل�سارف يف  التي كان ميكن  اأمام اخل�سائر 

حال عدم التزامها بهذه العق�بات. 

�سريفع  العق�بات  م��س�ع  اأّن  فيبدو  لإي��ران،  بالن�سبة  ��ا 
ّ
اأم

لالإندماج  الإي��راين  الإقت�ساد  ع�دة  على  ي�ساعد  ما  ًا 
ّ
تدريجي

بالإقت�ساد العاملي، مع الإ�سارة اإىل اّنه ميكن للقطاع امل�رضيف 

اأّن  اإىل  الإ�سارة  اأن يك�ن من امل�ستفيدين من ذلك مع  اللبناين 

اً.
ّ
التبادل التجاري احلايل مع اإيران �سعيف جد

يقّدم بنك اإلعتماد 

اللبناني باقًة واسعة 

من المنتجات والخدمات 

المصرفّية الدائمة التجّدد، 

والتي تتناسب مع مختلف 

حاجات وأذواق العمالء
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مقابلة

ال�سيخ  العربية  والبالد  بريوت  بنك  مدير  ك�سف  الطار،  هذا  يف 

غ�سان ع�ساف، ان بنك بريوت والبالد العربية ومن �سمن روؤيته 

مل�اكبة القطاع وم�اجهة املناف�سة ي�اظب على تط�ير خدماته 

الف��راد  لكل  عربالأنرتنت  املت�افرة  الإلكرتونية  امل�رضفية 

ال�رضاف  اأجهزة  عرب  واأي�سًا  عاملية،  مب�ا�سافات  وال�رضكات 

الآيل والتي يبلغ عددها حاليًا 64 جهازاً. كما يعمل على اإطالِق 

Mobile Banking و ة مثل 
َّ
اجليل الثاين من اخلدمات امل�رضفي

 Unit  Private Banking وتط�ير اإمكانيات ،Mobile Payment
واعلن  العاملية.  املالية  الأ�س�اِق  يف  املهتمني  الزبائن  خلدمِة 

�سيما  ل  ُة 
َّ
امل�رِضفي التقدميات  ت��سيع  اإىل  يتطلع  امل�رضف  ان 

النا�سئة  التجارية  املبادرات  واأ�سحاب   
ْ

باب ال�سَّ بفئة  اخلا�سة 

331، ونعمل  لبنان رقم  الأعمال مب�جب تعميم م�رضف  اد 
ّ
و

ُ
ور

امل�رضفية  للبطاقات  اجلديد  املكافاآت  برنامج  اط��الق   على 

املزايا  من  جمم�عة  امل�رضف  خالله  من  �سيقدم  الذي  قريبًا، 

جلميع اأن�اع البطاقات. كالم ع�ساف اتي يف حديث مع »ال�سناعة 

والقت�ساد« هنا ن�سه:

باملنطقة  تع�صف  التي  الأخــرية  التطورات  اإىل  تنظرون  كيف 

القطاع  وعلى  عام  ب�صكل  البناين  الإقت�صاد  وانعكا�صاتها على 

الواجب  الإجــراءات  هي  وما  خا�ض  ب�صكل  اللبناين  امل�رصيف 

اإتخاذها؟ 

من اأهم تداعيات التده�ر ال�سيا�سي والأمني تدين حجم الإ�ستثمار 

وحجم التدفقات املالية اإىل لبنان اإذ اإنها اأثرت �سلبًا على عامل 

عج�زات  جمم�ع  اإن  الإقت�سادي؛  النم�  على  وبالتايل  الثقة 

دولر،  مليار   6.5 تخطى    2011 عام  منذ  املدف�عات  ميزان 

و�سجلت ن�سبة النم� ال�سن�ية للناجت املحلي 2  % عام 2014 و2.5  

% عام 2013 مقابل معدل فاق 7  % لل�سن�ات 2007-2010 ، اأي 
قبل اندلع احلرب يف �س�ريا.

بالرغم من هذه الظروف، اإ�ستطاعت امل�سارف العاملة يف لبنان 

ها، ول� ب�تريٍة اأ�سعف؛ ففي نهاية 2014، �سجل 
ّ
اأن ت�ستمر يف من�

جمم�ع ودائع امل�سارف العاملة يف لبنان من�اً �سن�يًا بلغ 6  %، 

وجمم�ع الت�سليف للقطاع اخلا�ص 7.5  %، مع اإ�ستقرار ملجم�ع 

هذه   
ّ
َت�ستقر اأن  املت�قع  ومن  دولر؛  مليار   1.6 بقيمة  الأرب��اح 

الن�سب يف عام 2015 .

يف ظل هذه الظروف ال�سعبة، التحدي الأكرب للقطاع امل�رضيف 

اللبناين يكمن يف الإ�ستمرارية، خا�سًة يف ظل الأنظمة العاملية 

الإره���اب  ومبكافحة  امل�����رضيف  بالعمل  املتعلقة  املت�سددة 

املناف�سة  اإىل  اإ�سافًة  ال�رضائب،  من  والتهرب  الأم�ال  وتبيي�ص 

عن  الناجت  ككل  امل�رضيف  والعمل  اخلدمات  وتط�ر  ال�سديدة 

تطبيق التقنيات اجلديدة ومتطلبات الع�رض.

فر�ص  عن  اخلارج  ويف  الداخل  يف  اللبنانية  امل�سارف  تبحث 

والربحية  املدرو�سة  املخاطر  بني  جتمع  منتجة  وم�ساريع 

اخلدمات،  حيث  من  اخلالقة  املبادرات  على  مرتكزًة  املرج�ة، 

الإ�ستمرارية  �رض  كمن 
َ
ي اإذ  والأ���س���اق،  والعمالء  واملنتجات، 

د والتجديد.
ّ
والنجاح يف التجد

اأخرياً ولي�ص اآخراً، وفيما يتعلق مب�اجهة التحديات، يعمل القطاع 

الية على متتني وتط�ير عالقاته اخلارجية وبن�ع 
ّ
بكل جدية وفع

خا�ص مع امل�ؤ�س�سات املالية العاملية العامة واخلا�سة .

بنك بيروت والبالد العربية ... اكثر من نصف قرن من »االهتمام بالفعل«
 عساف: مستمرون في توسيع نشاطنا 

والمضي في اإلنتشار الجغرافي  في لبنان والخارج

ال�صعار عمل بنك  »الهتمام بالفعل« حتت هذا 

بريوت والبالد العربية على مدى اكرث من ن�صف 

اخلدمات  اأحدث  تقدمي  على  واظب  حيث  قرن، 

جمموعة  زبائنه  امام  لي�صع  تنونّعًا،   واأكرثها 

واخلدمات  املنتجات  من  ومتكاملة  ممينّزة 

زبائنه على  لتلبي حاجات  مة  امل�رصفينّة امل�صمنّ

التطونّرات  وتواكب  وفئاتهم  اأعمارهم  اختالف 

القت�صادينّة والجتماعينّة.
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ما هي خماوفكم الأ�صا�صية املتعلقة بتدهور الأو�صاع الإقليمية؟

اإذا ما ا�ستمر هذا التده�ر يف الأو�ساع الإقليمية، فاإن املخاوف 

كثرية وميكن اأن تك�ن خطرية جدا على جميع امل�ست�يات؛ فمن 

�ؤيداً لتحييد 
ُ
ال�ا�سح اأن القرار الُدويل والإقليمي كان وما يزال  م

لبنان عن احلرب الدائرة يف املنطقة ول�سيما يف �س�ريا؛ وناأمل 

اأن يدرك اللبناني�ن خط�رة هذه الو�ساع واأن يعمل�ا  ب�رضعة 

وحكمة على احلد من  تاأثريها ال�سلبي على البالد.

هل تخ�صون من عقوبات جديدة �صد القطاع امل�رصيف اللبناين؟

اإن لبنان ومنذ اأكرث من 15 عاما اعتمد الق�انني والأنظمة الهادفة 

الذي  ال�قت  يف  الأم���ال،  تبيي�ص  ملكافحة 

وعلى  دائم،  ب�سكل  امل�رضيف  القطاع  ي�سعى 

الظروف  مع  ف 
ّ
للتكي لبنان،  م�رضف  راأ�سه 

والقي�د اجلديدة التي يتطلبها �سندوق النقد 

  ،)GAFI( غايف  وجمم�عة   ،)IMF( ال��دويل 

 .G20 وجمم�عة الع�رضين

فاإن ثالثة م�ساريع ق�انني  الإطار   ويف هذا 

يتم  كي  ال��ن���اب  جمل�ص  يف  الإق���رار  تنتظر 

اإذ  املجال،  هذا  يف  لبنان  م�سداقية  تر�سيخ 

هذا  على  حاليًا  املقرتحة  التعديالت  ُت�سكل 

تطبيقه  نطاق  لت��سيع  والهادفة  القان�ن 

م�ساريع  اإىل  بالإ�سافة  عق�باته،  وزي��ادة 

املبالغ  عن  بالت�رضيح  املتعّلقة  الق�انني 

املحم�لة نقداً عند احلدود وتبادل املعل�مات 

عمل  يحمي  ق��ان���ن��ي��ًا  اإط����اراً  ال�رضيبية، 

م�اجهة  �سعيد  على  امل�سارف  وممار�سة 

تبيي�ص الأم�ال ومت�يل الإرهاب. 

اإن هدف القطاع امل�رضيف اللبناين وال�سلطات 

النقدية والرقابية على حد �س�اء، الإلتزام مبا 

ب�جه  ومنها  الدولية،  امل�سارف  به  تلتزم 

والأوروب��ي��ة  الأمريكية  امل�سارف  خا�ص 

هذا  ي�سكل  اإذ  اللبنانية  مل�سارفنا  املرا�سلة 

وجناح  لإ�ستمرارية  اأ�سا�سيًا  �رضطًا  الإلتزام 

القطاع.

كيف تقيمون النتائج املالية للم�رصف خالل 

الأعوام ال�صابقة لعام 2014 وحتى الآن؟ 

�ص، 
َ
بالرغم من ال��سع الأمني وال�سيا�سي اله

تابع BBAC تط�ير ن�ساطه ومن�ه يف لبنان 

ويف اخلارج على حٍد �س�اء ول� ب�ترية اأبطاأ؛

ل املجمعة  املالية  الأو���س��اع  اإىل  اإ�ستناداً 

BBAC، ولفرتة 2007-2010، �سجل املعدل ال�سن�ي  لن�سب من� 
 % % و12     7 للت�سليف مقابل   % % و18     12.5 ال�دائع ح�ايل 

�سجل   ،2014 الأول  كان�ن  نهاية   .2011 عام  بعد  الت�ايل  على 

ناهزت  �سن�ية  من�  ن�سبة  اأي  دولر  مليار   4.7 ال�دائع  جمم�ع 

اأي   ،2015 حزيران  نهاية  دولر  مليار   4.94 وح���ايل   ،  %   6
ن�سبة من� �سن�ية بح�ايل 10  % للعام احلايل؛ و�سجلت ت�سليفات 

 1.54 املقيم  وغري  املقيم  اخلا�ص  للقطاع  املجمعة  امل�رضف 

مليار دولر عام 2014 و 1.64 مليار دولر نهاية حزيران 2015 

وبالتايل ن�سبة من� �سن�ية بح�ايل 12   % لعام 2015؛ اأما الأرباح 

ال�سافية، فلقد �سجلت ح�ايل 43 ملي�ن دولر عام 2014 م�ازيًة 

لأرباح 2013، وح�ايل 27 ملي�ن للن�سف الأول من 2015.

من   %   5 اخل��ارج  يف   BBAC ن�ساط  �سكل   ،  2014 عام  خالل 

الأرباح  % من  الت�سليفات و13.3   % من  جمم�ع ودائعه و6.7  

يف  الأزمة  تداعيات  و  العراق  يف  الأو�ساع  تراجع  من  بالرغم 

مهمًا  م�سدراً  كانت  التي  �س�ريا  يف  احلرب  ا�ستمرار  و  قرب�ص 

لالأعمال يف ال�سن�ات ال�سابقة.

ما هي او�صاع م�رصفكم على �صعيد التو�صع 

واخلدمات؟

ت��سيع  2015  يف  ال��ع��ام  خ��الل  �سن�ستمر 

الإنت�سار اجلغرايف  يف  ن�ساطنا وامل�سي يف 

من  اأكرث  وبعد  قرب�ص  ففي  واخلارج.  لبنان 

25 �سنة على ت�اجدنا يف اجلزيرة،  ح�رّضنا 
يف  حديث  مبنى  جديدة،  واأن�ساأنا  لإنطالقة 

خ�سة 
ُ
ليما�س�ل، ويف العراق  ا�ستح�سلنا على ر

لإفتتاِح ِفرعنَيِ جديَدين يف مدينتى الب�رضة 

وال�سليمانية باإل�سافة اىل فرعينا يف اربيل 

م�ؤخراً  قمنا  العربية  الإم��ارات  ويف  وبغداد، 

التمثيلي  مكتبنا  لتدعيم   مهمة  بخط�ات 

هناك، وتغطية دول التعاون اخلليجي ب�سكل 

على  ح�سلنا  اأفريقيا  ا  يف 
ّ
ومنتج،  اأم ال 

ّ
فع

 – لغ��ص  يف  متثيل  مكتب  لفتح  رخ�سة 

نيجرييا الذي بداأ عمله م�ؤخرا. وعلى ال�سعيد 

املحلي فقد اإفتتحنا فرع جديد حمل الرقم 39 

يف احلازمية ومن املت�قع اأن يك�ن رائدا يف 

منطقة تزدهر ب�سكل م�ستمر. 

ومن �سمن روؤيتنا مل�اكبة القطاع وم�اجهة 

خدماتنا  تط�ير  على  ن�اظب  نحن  املناف�سة 

امل�رضفية الإلكرتونية املت�افرة عربالأنرتنت 

وال�رضكات مب�ا�سافات عاملية،  الفراد  لكل 

واأي�سًا عرب اأجهزة ال�رضاف الآيل والتي يبلغ 

على  كما نعمل  ج��ه��ازاً.   64 حاليًا  عددها 

ة 
َّ
الثاين من اخلدمات امل�رضفي اإطالِق اجليل 

 ،Mobile Paymentو Mobile Banking مثل

الأكرَث حَتديثًا يف  اأنَّ يك�ن من بنِي  ونت�ّقع 

ال�س�ِق اللبنانية. ا�سافة اإىل تط�ير اإمكانيات 

الزبائن  Unit  Private Banking خلدمِة 
ت��سيع  اإىل  نتطلع  كما  العاملية.  املالية  الأ�س�اِق  يف  املهتمني 

واأ�سحاب   
ْ

باب ال�سَّ بفئة  اخلا�سة  �سيما  ُة ل 
َّ
امل�رِضفي التقدميات 

تعميم  مب�جب  الأعمال  اد 
ّ
و

ُ
ور النا�سئة  التجارية  املبادرات 

م�رضف لبنان رقم 331، ونعمل على اطالق  برنامج املكافاآت 

خالله  من  �سيقدم  ال��ذي  قريبًا،  امل�رضفية  للبطاقات  اجلديد 

امل�رضف جمم�عة من املزايا جلميع اأن�اع البطاقات.

يواظب بنك بيروت 

والبالد العربية ضمن 

رؤيته لمواكبة القطاع 

ومواجهة المنافسة على 

تطوير خدماتنا المصرفية 

اإللكترونية المتوافرة 

عبراألنترنت لكل االفراد 

والشركات بمواصافات 

عالمية

يتطلع بنك بيروت والبالد 

العربية إلى توسيع 

ُة ال  التقديمات المصِرفيَّ

باْب  سيما الخاصة بفئة الشَّ

وأصحاب المبادرات التجارية 

الناشئة وُرّواد األعمال 

بموجب تعميم مصرف 

لبنان رقم 331
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مقابلة

Bank of Beirut E-Way بوابة 
 الدفع االلكتروني 
من بنك بيروت  

ل  جمتمع  نح�  نّتجه  اأننا  ع�اد  ي�ؤّكد 

نقدي cashless. ومع التقدم املت�سارع 

الأجهزة  وبل�غ  التكن�ل�جيا  عامل  يف 

الرقمية اأعداداً تف�ق عدد �سكان العامل، 

ل بد للم�سارف من ع�رضنة خدماتها 

وطرح منتجات جُتاري متطلبات هذه 

فكان  املت�سارعة،  الإلكرتونية  الث�رة 

جمال  يف  اد 
ّ
ال����رو اأح���د  ب���ريوت  بنك 

الي�م  ه�  وها  اللكرتونية،  ال�سريفة 

 Bank of يطلق ب�ابة الدفع اللكرتوين

Beirut E-Way التي يطرحها لعمالئه 
الكبرية  وامل���ؤ���س�����س��ات  ال��ت��ج��ار  م��ن 

اأمامهم  متيحًا  وال�سغرية،  واملت��سطة 

وخدماتهم  ب�سائعهم  ت�س�يق  اإمكانية 

فهذه  اللكرتونية،  م�اقعهم  خالل  من 

��ن خ��دم��ات ال��دف��ع عرب 
ّ
ال��ب���اب��ة ت���ؤم

الإنرتنت ب�س�رة اآمنة واآنية عن طريق 

الدفع  وبطاقات  الإئ��ت��م��ان  بطاقات 

الف�ري. 

التجار  على  تع�د  التي  املنافع  اأم��ا 

اللكرتوين  الدفع  ب�ابة  يف  امل�سرتكني 

من بنك بريوت ف�افرة جداً. فاإىل جانب 

لهذه  العالية  وامل�ث�قية  ال�سه�لة 

اخلدمة، من �ساأن هذه اخلط�ة اجلديدة اأن 

تخفف الأعباء على التجار امل�ساركني 

ل 
ّ
فيها وتزيد من حجم مبيعاتهم وت�سه

كما  اأم�الهم،  حت�سيل  �سه�لة  عليهم 

من  اخل��روج  اإمكانية  لهم  م 
ّ
تقد اأنها 

اآفاق  نح�  املحلي  اجلغرايف  نطاقهم 

ق�ن فيها ب�سائعهم 
ّ
واأ�س�اق اأخرى ي�س�

اأ�رضع  بطريقة  ومنتجاتهم  وخدماتهم 

واأكرث فعالية. 

 Bank ويلفت ع�اد اإىل اأن اإطالق ب�ابة

اللكرتوين  للدفع   of Beirut E-Way
بريوت  بنك  م�س�ؤولية  من  اأي�سًا  نابع 

وامل�ؤ�س�سات  لبنان  جتاه  الجتماعية 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة والق��ت�����س��اد ال���ط��ن��ي. 

اخل��ط���ة  ه���ذه  اأن  اإىل  ف��ب��الإ���س��اف��ة 

خريطة  على  لبنان  و�سع  يف  ت�ساهم 

ال�سناعة امل�رضفية اللكرتونية وعلى 

ال�سريفة  نح�  العاملي  ه 
ّ

الت�ج طريق 

�رضاكة  تعزز  اأي�سًا  فاإنها  اللكرتونية، 

اأ�سحاب  ع 
ّ
وت�سج ار 

ّ
التج مع  امل�رضف 

تتيحه  مِل��ا  نظراً  ال�سغرية  امل�ساريع 

خدماتهم  لت�س�يق  ف��ر���ص  م��ن  لهم 

ومنتجاتهم وتعزيز ح�س�ر م�ؤ�س�ساتهم 

اللكرتونية وزيادة حجم  ال�سبكة  على 

هذه  فاإن  اأخ��رى،  جهة  من  مبيعاتهم. 

بنك  يطرحها  التي  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة 

املغرتبني  بني  ال��رواب��ط  تعزز  ب��ريوت 

ولبنان وم�ؤ�س�ساته التجارية ومنتجاته 

وبالتايل تدعم القت�ساد ال�طني. 

ل��ب��ن��ان  »ق������درة  ان  ع������اد  وي��ع��ت��رب 

امل�ساريع  ه��ذه  ملثل  ال�ستيعابية 

اأمامنا  ي��زال  ول  ج��داً،  كبرية  الرقمية 

الكثري لنق�م به يف هذا املجال فنحذو 

التي  املجاورة  القليمية  البلدان  حذو 

يف  اللكرتونية  القن�ات  تعتمد  ب��داأت 

واحلك�مات  والعام،  اخلا�ص  قطاعيها 

ذل��ك.«  على  �ساهد  خ��ري  اللكرتونية 

 Bank of Beirut ب���اب��ة  اأن  واع��ت��رب 

دع�ة  هي  اللكرتوين  للدفع   E-Way
لعر�ص  والر�سمية  اخلا�سة  للم�ؤ�س�سات 

بنك بيروت.. تميُّز في الصيرفة االلكترونية والخدمة المصرفية 
عوّاد: نّتجه نحو مجتمع ال نقدي

ال�صريفة  لع�رص  ومواكبته  وابتكاره  بخربته  بريوت  بنك  ا�صتطاع 

اللكرتونية اأن يثبت مكانته كموؤ�ص�صة مالية رائدة، ع�رصية، جديرة 

بالثقة وباجلوائز اأي�صًا، م�صتحقًا فوزه بجوائز اإقليمية مرموقة عن 

منتجات وخدمات ا�صتحقت التنويه يف منطقة ال�رصق الأو�صط. هذه 

اإمنا نتيجة جهود حثيثة  النجاحات امل�صتحقة مل تاأِت من  َعَدم، 

وا�صرتاتيجية مدرو�صة مكنّنت بنك بريوت من تثبيت موقعه كموؤ�ص�صة 

اأجود  ع�رصية، تواكب احلداثة والتطور مع كل منتج تطلقه وتقدم 

اخلدمات امل�رصفية. »ال�صناعة والقت�صاد« حتدثت اإىل ال�صيد جورج 

عواد، مدير مديرية التجزئة والفروع يف بنك بريوت. 
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ملا  اللكرتونية  ال�سبكة  عرب  خدماتها 

نه هذه القناة اللكرتونية من قيمة 
ّ
ت�ؤم

م�سافة و�سه�لة وخف�ص يف الكلفة.  

Premium Club: أفضل خدمة 
مصرفية للزبائن الرفيعي 

المستوى في الشرق األوسط
يف  اأي�سًا  اأث��م��رت  ب��ريوت  بنك  جه�د 

امل�رضفية  اخل��دم��ة  ه���  اآخ���ر  جم���ال 

املميزة. ففي اإطار ا�سرتاتيجيته القائمة 

ال��دائ��م  و�سعيه  ال�����س���ق  جت��زئ��ة  على 

منتجات  وتقدمي  خدماته  تط�ير  اإىل 

ملتطلباتهم  تلبيًة  لزبائنه  راق��ي��ة 

ب��ريوت  بنك  م 
ّ
�سم حياتهم،  ومن��ط 

برنامج  Premium Club الذي ا�ستحّق 

»اأف�سل خدمة  امل�رضف بف�سله جائزة 

امل�ست�ى  الرفيعي  للزبائن  م�رضفية 

يف ال�رضق الأو�سط« من املجلة املالية 

 
ّ

املرم�قة بانكر ميدل اإي�ست. وهنا يعرب

با�ستحقاق  امل�رضف  فخر  عن  ع���اد 

ان�سمام  اأن  ���س��ارح��ًا  اجل��ائ��زة،  ه��ذه 

برنامج  اإىل  ال�رضيحة  ه��ذه  زب��ائ��ن 

عامل  دخ�ل  لهم 
ّ
يخ�  Premium Club

وال�ستمتاع  اخلا�سة  المتيازات  من 

مبجم�عة وا�سعة من العرو�ص املميزة 

عن  ف�ساًل  املربحة  ال�ستثمار  وفر�ص 

تدليل نف�سهم مبعاملة م�رضفية راقية. 

 Premium اإط�����الق  م���ع  ومت��ا���س��ي��ًا 

�رضكة  مع  ب��ريوت  بنك  تعاون   ،Club
 Visa بطاقة  لإط���الق  العاملية  فيزا 

لل�سحب   Signature Debit Card
اأول  بذلك  ب��ريوت  بنك  فكان  املبا�رض 

العربي  امل�رضق  منطقة  يف  م�رضف 

لزبائنه  املميزة  البطاقة  ه��ذه  م 
ّ
يقد

 Premium برنامج  اإىل  املن�سمني 

 Premium هذا اإىل جانب بطاقة ،Club
Infinite Credit Card الئتمانية التي 
من  جمم�عة  من  ال�ستفادة  تّخ�لهم 

من  وا�سعة  وباقة  اخلا�سة  المتيازات 

العرو�ص املميزة. 

الزبائن  من  يرغب  من  كل  ع�اد  ودعا 

يف    Premium Lounge زي���ارة  اإىل 

ف���رع ب��ن��ك ب���ريوت يف الأ���رضف��ي��ة – 

مميزة  ا�ستقبال  رده��ة  وه��ي  ال�سيدة 

زبائن  ل�ستقبال  خ�سي�سًا  ��ه��ّزت 
ُ

ج

فريداً  ترحيبًا  ومنحهم  ال�رضيحة  هذه 

وت�سهيالت ح�رضية وخدمة راقية.

على  ال�سحافيني  �سفري،  �سليم  بريوت،  بنك  عام  مدير  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ح�ّص 

�سيانة عامل الثقة لأنه الأهم يف القطاع امل�رضيف الذي يعترب عماد ال�طن، لأن ل 

وطن من دون اإقت�ساد، م�سدداً على وج�ب ت�سافر اجله�د دفاعًا عن لبنان، وذلك يف 

حفل الإفطار ال�سن�ي الذي يقيمه بنك بريوت لأهل ال�سحافة، بح�س�ر وزير العالم 

رين اليا�ص ع�ن ومديرة 
ّ
رمزي جريج ونقيب ال�سحافة ع�ين الكعكي ونقيب املحر

ال�كالة لالإعالم ل�ر �سليمان وح�سد من الإعالميني.

يف  خمتلف  بينكم،  القت�ساديني  خ�س��سًا  ك�سحافيني  دورك��م  »اإن  �سفري:  قال 

اأكرث  يظل  اقت�ساديًا  م�ساراً  تتابع�ن  لأنكم  ال�سيا�سيني،  ال�سحافيني  عن  امل�سم�ن 

ثباتًا من امل�سارات ال�سيا�سية التي تتجاذب البالد وتتجاذب معها العباد«.

ولفت اإىل اأن »الِقطاع امل�رضيف يتاأثر اإىل حد بعيد بالقرارات، لي�ص الداخلية فح�سب، 

واإمنا الدولية املالية اأي�سًا، وه� م�سطر لاللتزام، بالتدابري ال�سادرة عن امل�ؤ�س�سات 

ال�سغ�ط  من  الهائل  الكم  هذا  ي�سهد  عمل  ميدان  يف  العاملية.  والرقابيِة  النقدية 

ال�سيا�سة،  نتائجها، مثل �سغ�ط  والتعاي�ص مع  التعامل معها  التي عليه  املتزايدة، 

والأ�س�اق، والأح�ال الأمنية والإجتماعية و�س�اها«.

م 
ّ
وتفه م�رضفية  كم�ؤ�س�سات  اأو�ساعنا  م 

ّ
لتفه عليكم،  تع�يلنا  هنا  »من  اأ�ساف: 

اأو�ساع م�رضف لبنان ك�سلطة ناظمة«، م�سرياً اإىل »اأمر غاية يف احل�سا�سية ه� الثقة. 

فالراأ�سمال الأهم عند القطاع امل�رضيف ه� مقدار ثقة النا�ص واملجتمع به. ه�ذا ما 

علينا كلنا اأن نحافظ عليه واأن نحفظه، وهنا دوركم بل م�س�ؤوليتكم. لتكن هذه الثقة 

الهدف الأ�سمى يف كل مقالتكم وحتليالتكم واأخباركم«.

املكر�سة يف  التعبري  الإعالمية وحرية  »احلرية  اأن  الإعالم  على  وزير  �سدد  بدوره، 

الد�ست�ر يجب اأن متار�ص حتت �سقف القان�ن الذي يحفظ للنا�ص حق�قهم وكرامتهم 

وبن�ع خا�ص يف املجال الإقت�سادي. اإن اخلرب غري ال�سحيح ل ي�رض فقط بامل�ؤ�س�سة 

التي يتناولها بل ي�رض بكل القطاع الإقت�سادي الذي ه�، خا�سة يف القطاع اخلا�ص، 

الع�سب الأخري يف لبنان«.

اأما الكعكي فلفت اإىل »اأن القطاع امل�رضيف اأهم القطاعات الإقت�سادية، اإىل جانب 

نان دخاًل جيداً للدولة، خ�س��سًا اأن قطاع ال�سياحة الذي 
ّ
قطاع الإت�سالت، فهما ي�ؤم

ه� بالأ�سا�ص من اأهم القطاعات الإقت�سادية يعاين منذ زمن بعيد ظروفًا �سعبة جداً 

ب�سبب عدم ال�ستقرار الأمني«. 

من جهته، اأ�سار ع�ن اإىل اأن » امل�سارف اللبنانية كانت ول تزال خري داعم لقت�ساد 

البلد.. لقد مرت قطاعات الإنتاج عندنا باأزمات متالحقة، والقطاع امل�رضيف بقي 

مبناأى عن هذه الأزمات، بف�سل وعي وحكمة القيمني عليه«. 

م �سفري دروعًا تقديرية لل�زير جريج والنقيبني الكعكي وع�ن.
ّ
ويف اخلتام، قد

»بنك بيروت« يقيم مأدبة إفطار ألهل اإلعالم
صفير: ال وطن من دون إقتصاد
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مقابلة

الأعوام  اأداء م�رصفكم خالل  تقيمون  كيف 

هي  ــا  وم 2014؟  ــام  ع حتى  ال�صابقة 

ومــاذا  م�رصفكم  يقدمها  التي  اخلدمات 

م�صاريع  من  وهل   2015 للعام  اأعــددمت 

تو�صعية نحو اخلارج؟

�سعبة  ظ��روف  حتت  ي��رزخ  لبنان  زال  ل 

بها  متر  التي  الأليمة  الأح��داث  من  ناجتة 

البلدان املحيطة به، والتي ما زالت م�ستمرة 

منذ اأكرث من اأربع �سن�ات، الأمر الذي اأدى 

اإ�ستمرار  اإقت�سادية دقيقة واإىل  اإىل ظروف 

حال عدم الإ�ستقرار الذي ي�سهده البلد على 

خمتلف الأ�سعدة الإقت�سادية والإجتماعية 

وال�سيا�سية.

بذل  من  متنعنا  مل  ال�سعبة  الظروف  لكن 

على  للمحافظة  واجلهد  ال�قت  من  مزيد 

املكت�سبات التي حققها امل�رضف وللم�سي 

قدما مبزيد من الت��سع والنم�. لقد و�سعت 

املحافظة  عينيها  ن�سب  امل�رضف  اإدارة 

وتقدمي  امليزانية  بن�د  يف  التح�سن  على 

للم�ستهلك  ج��دي��دة  وخ��دم��ات  منتجات 

اللبناين الأمر الذي اأكد ح�س�رها املحلي، 

الت�ايل  على  الثاين  للعام  امل�رضف  فنال 

اإ�سالمية  مالية  م�ؤ�س�سة  اأف�سل  »جائزة 

2014 مقدمة من جملة  للعام  لبنان«   يف 

Global Finance  المريكية املعروفة.
اإن هذه اجل�ائز تعني لنا الكثري فهي ت�ؤكد 

من  واأنه  ال�سحيح  الطريق  على  ن�سري  اأننا 

و�سلنا  ما  على  نحافظ  اأن  علينا  ال�اجب 

اإليه واأن من�سي قدمًا لتحقيق املزيد.

وتاكيداً لهذا الت�جه وتلبية حلاجات ال�س�ق 

ومتطلبات الزبائن قدم البنك جمم�عة من 

املنتجات واخلدمات التي لقت اإ�ستح�سان 

اجلمه�ر.

هدفنا  وال���ذي   »Retail »ال��ربك��ة  ف��ك��ان 

مت�يل  من  الزبائن  متكني  اإىل  خالله  من 

الأدوات  من  املتن�عة  حاجياتهم  ���رضاء 

وامل��ف��رو���س��ات،  واخل��ل��ي���ي��ة  الكهربائية 

الزبائن  مينح  ال��ذي  �سياحة«  »وال��ربك��ة 

ف��ر���س��ة مت���ي��ل ن��ف��ق��ات ال�����س��ف��ر  وذل��ك 

»الربكة  اإط��الق  مت  كما  وي�رض،  ب�سه�لة 

اإمكانية مت�يل  الزب�ن  الذي مينح  زفاف« 

اأي�سًا  امل�رضف  وق��دم  ال��زف��اف  تكاليف 

EXTRA  » والتي تهدف  بطاقة » الربكة 

حاجياتهم  �رضاء  من  الزبائن  متكني  اإىل 

امل�سرتيات،  هذه  قيمة  وتق�سيط  املتن�عة 

و »الربكة �سباب » وه� ح�ساب جار م�جه 

واأخرياً  اجلامعيني  والطالب  ال�سباب  لفئة 

ي�ستفيد  حيث   «  CASHBACK »الربكة 

من  ن�سبة  اإعادة  من  البطاقات  هذه  حملة 

اإىل ح�ساب  البطاقة  امل�سرتيات على  قيمة 

نقاط  بطاقاتهم وذلك عرب ح�س�لهم على 

عند كل عملية �رضاء.

امل�رضف  اإدارة  املا�سي  العام  يف  اإنتقلت 

ال�سنائع  منطقة  يف  اجلديد  مقرها  اإىل 

يف  روع��ي  وق��د  لأعمالها  منطلقًا  ليك�ن 

اإبراز اله�ية التجارية للم�رضف،  الت�سميم 

اإىل  اإ�سافة  التقنيات  باأحدث  تزويده  ومت 

اإن كل  للمكاتب والإدارات،  التق�سيم املميز 

الزبائن بفاعلية  �سي�ساههم يف خدمة  ذلك 

وكفاءة اأكرب.

اأول�ياته  راأ���ص  على  امل�رضف  و�سع  لقد 

واملحافظة  عملياته  تط�ير  يف  ال�ستمرار 

على ن�سب النم� يف ال�سن�ات املقبلة لي�سل 

اإىل حتقيق من� ثابت ومتزايد يف الربحية 

ومعدلت العائد على الإ�ستثمار مع ال�سعي 

ال�س�ق  من  اأك��رب  ن�سبة  على  لالإ�ستح�اذ 

املحلية.

حم�راً  ميثل  الب�رضي  املال  راأ���ص  يزال  ل 

تط�ير  وعملية  للم�رضف  واأ�سا�سيًا  هامًا 

بنك البركة .. المصرف األقوى في لبنان من حيث الخدمات المصرفية اإلسالمية
محمصاني: فرعان جديدان للمصرف قريبًا

الأقوى يف لبنان،  نال »بنك الربكة« جائزة امل�رصف 

 .2015 لعام  الإ�صالمية  امل�رصفية  اخلدمات  حيث  من 

على  للقيمي  حافزاً  اجلائزة  هذه  �صكلت  �صك،  دون 

امل�رصف لل�صعي اأكرث نحو مزيد من التقدم والتطور، 

اإذ اأعلن مدير عام بنك الربكة معت�صم حمم�صاين اأن 

امل�رصف و�صع على راأ�ض اأولوياته ال�صتمرار يف تطوير 

ال�صنوات  يف  النمو  ن�صب  على  واملحافظة  عملياته 

يف  ومتزايد  ثابت  منو  حتقيق  اإىل  لي�صل  املقبلة 

الربحية ومعدلت العائد على الإ�صتثمار مع ال�صعي 

لال�صتحواذ على ن�صبة اأكرب من ال�صوق املحلية.

وك�صف مدير عام وع�صو جمل�ض الدارة يف بنك الربكة 

–لبنان ال�صيد معت�صم حمم�صاين اأن لدى بنك الربكة 
خطة تو�صعية يقوم من خاللها قريبًا بافتتاح فرعي 

كالم  ال�صمال،  يف  واأخر  اجلنوب  يف  واحد  للم�رصف 

اأتى يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد«  حمم�صاين 

هذا ن�صه:
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الأول���ي��ات،  �سمن   من  تعترب  امل�ظفني 

املبادرات  من  عدد  تنفيذ  مت  عليه   
ً
وبناء

خالل العام لتلبية الإحتياجات التط�يرية 

املتن�عة على خمتلف امل�ست�يات ال�ظفية.

كما تعترب امل�س�ؤولية الإجتماعية بالن�سبة 

اإىل بنك الربكة �ص.م.ل اأمرٍا اأ�سا�سيًا، بل من 

التي  امل�رضفية  ومبادئه  ت�جهاته  �سلب 

يف  لإر�سائها  وي�سعى  خاللها  من  يعمل 

املجتمع، وت�افقًا مع هذه القناعة الرا�سخة 

مع  تعاون  ب��روت���ك���لت  امل�رضف  وق��ع 

منحًا  خاللها  من  قدم  مرم�قة  جامعات 

على  اإياهم  م�سجعًا  للمتف�قني  تعليمية 

الإ�سالمية،  ال�سريفة  م�سمار  يف  البحث 

ومتيحًا للتالميذ فر�سة التدرب يف اأق�سام 

امل�رضف املختلفة.

ك��م��ا مت اإط����الق جم��م���ع��ة م��ن ال��ربام��ج 

تتمح�ر ح�ل  لأن�سطة خمتلفة  والرعايات 

اأ�سحاب  ودعم  البيئية،  امل�ساريع  ت�سجيع 

ورعاية  ال�سغرية،  وامل�ساريع  املبادرات 

الأعمال اخلريية املختلفة وم�ساريع متكني 

الإجتماعية  الثقافية،  والن�سطة  امل��راأة 

وال�سبابية.

الربكة  الت��سع، فلدى بنك  اأما على �سعيد 

قريبًا  خاللها  م��ن  يق�م  ت��سعية  خطة 

يف  واح���د  للم�رضف  فرعيني  بافتتاح 

اجلن�ب واآخر يف ال�سمال.

اأننا �سنتمكن، بت�فيق من  ونحن على ثقة 

ومتتني  امل�رضف  ح�س�ر  تعزيز  من  اهلل، 

ال�سريفة  �س�ق  يف  اأ�سا�سي  كرقم  ت�اجده 

الإ�سالمية يف لبنان.

الأخــرية  الــتــطــورات  اإىل  تنظرون  كيف 

لها  �صتكون  وهل  باملنطقة  تع�صف  التي 

انعكا�صات �صلبية على الإقت�صاد اللبناين 

ب�صكل عام وعلى القطاع امل�رصيف ب�صكل 

خا�ض وما هي الإجراءات الواجب اإتخاذها 

منها  مبناأى  امل�رصيف  القطاع  يبقى  لكي 

يف ظل اإ�صتمرار هذه التطورات العا�صفة؟

الإقليمية  ال�سطربات  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

الأو���س��اع  على  �سلبية  انعكا�سات  لها 

املناخ  ظل  ففي  املنطقة.  يف  الإقت�سادية 

ال�سيا�سي والأمني املتلبد �سهدت حمركات 

النم� اخلارجية التي تعتمد عليها املنطقة 

ن�سبيًا اإنكما�سًا هذا العام، ول �سيما حركة 

الر�ساميل ال�افدة باإجتاهها وال�ستثمارات 

الأجنبية املبا�رضة وال�سياحة.

اأما يف ما يخ�ص تاأثري الأو�ساع الإقليمية 

التاأثري  اأن  اأعتقد  اللبناين،  الإقت�ساد  على 

املبا�رض بقي حمدوداً ن�سبيًا، اإذ اإن �رضكاء 

لبنان التجاريني الأ�سا�سني يف املنطقة مل 

املحلية  اإقت�سادياتهم  يف  تباط�ؤاً  ي�سهدوا 

ال�سلع  اإىل تراجع طلبهم على  ب�سكل ي�ؤدي 

واخلدمات اللبنانية.

الداخلية  الأو���س��اع  اأن  فيه  �سك  ل  ومم��ا 

ت�سمح  ل  ال��راه��ن  ال���ق��ت  يف  اللبنانية 

وال�سياح  امل�ستثمرين  حركة  با�ستقطاب 

التي  الأحداث  الراغبني مبق�سد جديد عقب 

ت�سهدها عدد من بلدان املنطقة فاملرواحة 

ال�سيا�سية املحلية امل�ستمرة، لن مُتكن لبنان 

من اأ�ستقطاب ال�سائحني الإقليميني لزيارة 

احل��ايل  ال���ق��ت  يف  امل�سطربة  املناطق 

اخلارجية  الأم���ال  روؤو���ص  ا�ستقطاب  ول 

ب�سكل  تتجه  باتت  والتي  الدول  بع�ص  من 

اأ�سا�سي نح� الأ�س�اق الأوروبية.

ال�سطربات  بتاأثري  يتعلق  م��ا  يف  اأم��ا 

اللبناين،  امل�رضيف  القطاع  على  الإقليمية 

امل�رضيف  القطاع  اإن  ال��ق���ل  م��ن  ب��د  ف��ال 

مالية  مبكانة  ويتمتع  حم�سن  اللبناين 

�سارمة  رقابية  نية 
ُ
ب بف�سل  وذلك  عالية 

الإ�سطربات  تداعيات  اإحت�اء  من  مكنته 

ال�سيا�سية املحلية واخلارجية.

على  للمحافظة  �سبيل  خ��ري  اأن  واأرى 

بال�سيا�سة  ال�ستمرار  ه�  ال�ستقرار  هذا 

املحافظة  التتي ينتجها امل�رضف املركزي 

عن  ي�سدر  مبا  والدقيق  الكامل  واللتزام 

م�رضف لبنان من تعاميم وقرارات.

 اأثبت القطاع امل�رصيف �صالبة يف تخطي 

ب�صبب  واخلــارجــيــة  الداخلية  ـــات  الأزم

التي  وال�صوابط  واحلكمة  ال�صرتاجتية 

البنك   خا�صة  املالية  ال�صلطات  اعتمدتها 

وما  باأدائه،  الثقة  عززت  والتي  املركزي 

على  اللبنانية  امل�صارف  قدرة  مدى  هو 

التوفيق بي العقوبات الغربية على دول 

املنطقة ك�صوريا واإيران وبي واقع احلركة 

املالية والإقت�صادية للدول التي تتعر�ض 

لهذه العقوبات خا�صة واأن الدول املعاقبة 

لها فعل اإقت�صادي حيوي يف لبنان؟

املتنامية  الإقت�سادية  الأزمة  من  بالرغم 

وال��س�ع  العام  الإقليمي  ال��سع  ب�سبب 

العديد  يف  مبا�رض  ب�سكل  اأثر  الذي  الأمني 

القطاع  زال  ل  الإقت�سادية  القطاعات  من 

امل�����رضيف يف ل��ب��ن��ان ي��ع��ت��رب م��ن اأك��رث 

القطاعات ثباتًا ويع�د الف�سل يف ذلك اإىل 

ال�سيا�سة املت�ازنة التي ينتهجها امل�رضف 

اإىل الثبات يف احلال  اأدى  املركزي والذي 

الإقت�سادية على وجه العم�م.

العق�بات  بني  الت�فيق  بخ�س��ص  اأم��ا 

الغربية على دول املنطقة ك�س�ريا واإيران 

والإقت�سادية  املالية  احلركة  واقع  وبني 

امل�رضيف  القطاع  اأن  اإىل  اأ�سري  اأن  فاأحب 

امل�رضيف  القطاع  من  ج��زءاأً  يعد  اللبناين 

الإقليمي  الت�اجد  ب�سبب  وذل��ك  العاملي 

تلتزم  التي  اللبنانية  للم�سارف  وال��دويل 

ال�سادرة  الدولية  باملعايري  وثيقًا  اإلتزمًا 

الدويل  النقد  �سندوق  مثل  م�ؤ�س�سات  عن 

والبنك الدويل ومقررات بازل، وامل�سارف 

القرارات  بكل   تتقيد  عام  ب�سكل  اللبنانية 

ال�سلة  ذات  امل�ؤ�س�سات  ع��ن  ال�����س��ادرة 

املقرر  والعق�بات  والإج��راءات  بالتدابري 

ال��دول  بع�ص  م��ع  التعامل  يف  تطبيقها 

وامل�ؤ�س�سات والأفراد.

هذا اللتزام مع املتابعة احلثيثة والت�جيه 

من  ع��زز  لبنان  م�رضف  قبل  من  الدقيق 

اللبناين  امل�رضيف  اجلهاز  ومتانة  �سالبة 

الطارئة  الأزم��ات  م�اجهة  على  وقدرته 

وظهر ذلك جليًا اأمام الأزمات املالية التي 

العاملية  املالية  الأزمة  من  العامل  بها  مر 

اإىل اأزمة الي�رو. وهنا ل بد اأن اأن�ه بالدور 

لبنان  م�رضف  حاكم  �سعادة  اأداه  ال��ذي 

وب��الإج��راءات  �سالمة  ري�ا�ص  الأُ���س��ت��اذ 

ال�����س��ارم��ة امل��ت��خ��ذة وال�����رضع��ة يف حل 

كل  الكندي  اللبناين  البنك  اأزمة  م��س�ع 

هذه  ت�ؤثر  باأن  ال�سماح  عدم  اإىل  اأدى  ذلك 

الأزمة يف واقع القطاع امل�رضيف اللبناين 

برمته.

ولقد ا�ستطاعت امل�سارف اللبنانية اإىل حد 

ما م�اجهة تداعيات اأحداث الربيع العربي 

وال��سع امل�سطرب يف تلك البلدان ومتكنت 

من  هناك  املت�اجدة  اللبنانية  امل�سارف 

امت�سا�ص اخل�سائر املحتملة على حمفظة 

القرو�ص والت�ظيفات.

النقدي  ال�ستقرار  اأن  اأ�سيف  اأن  واأح��ب 

وامل�رضيف الذي ينعم به لبنان مرده ب�سكل 

والرقابية  النقدية  ال�سيا�سيات  اإىل  اأ�سا�سي 

لبنان  م�رضف  قبل  من  املتبعة  الر�سيدة 

وجلنة الرقابة على امل�سارف.

امل�رضيف  القطاع  �ساعد  �سبق  ما  كل  اإن 

اأمام  اكت�ساب �سالبة ومناعة  اللبناين يف 

الأحداث و الأزمات ونحن ناأمل اأن ي�ستمر 

هذا الإ�ستقرار يف ال�اقع النقدي وامل�رضيف 

الإقت�ساد  واقع  يعّزز من  امل�ستقبل ما  يف 

اللبناين وي�ساهم يف �سم�ده.





 ت�صميم اأروع الإك�ص�صوارات الن�صائية 
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مقابلة

الأخــرية  التطورات  اىل  تنظرون  كيف 

التي تع�صف باملنطقة، وهل �صيكون لها 

انعكا�صات �صلبية على القت�صاد اللبناين 

ب�صكل عام وعلى القطاع امل�رصيف ب�صكل 

خا�ض؟

ال�سيا�سية  الن��ق�����س��ام��ات  اأن  ���س��ك  ل 

املت�سعبة يف لبنان حتد من الإ�سالحات 

اىل  بالإ�سافة  وال�ستثمار  الأمد  الط�يلة 

من�  متنع  التي  الإقليمية  ال�سطرابات 

القت�ساد بال�سكل املطل�ب.

ميتاز  اللبناين  امل�رضيف  القطاع  اأن  اإل 

بالثبات وال�سالبة واملتانة التي اكت�سبها 

منذ  بلبنان  ع�سفت  التي  الأحداث  خالل 

هذه  كل  ي�اجه  جعلته  والتي   1975 العام 

على  ال��ق��درة  اكت�سب  ب��ل  ل  التحديات، 

ال�دائع  من  ثابتة  تدفقات  ا�ستقطاب 

ومت�يل حاجات الدولة والقطاع اخلا�ص 

ب�سكل عام.

تتمثل  الأ�سا�سية  املخاطر  اأن  اأعتقد 

والعجز  املرتفعة  العامة  املدي�نية  يف 

وغياب  اخلارجي  اجل��اري  احل�ساب  يف 

اجلم�د  ظل  يف  والإ�سالحات  الت�رضيع 

ال�سيا�سي.

تخطي  �صالبة يف  امل�رصيف  القطاع  اثبت 

ب�صبب  واخلــارجــيــة  الداخلية  الأزمـــات 

التي  وال�صوابط  واحلكمة  ال�صرتاتيجية 

البنك  خا�صة  املالية  ال�صلطات  اعتمدتها 

املركزي والتي عززت الثقة باأدائه. ما هو 

مدى قدرة امل�صارف اللبنانية على التوفيق 

املنطقة  دول  الغربية على  العقوبات  بي 

ك�صوريا وايران وبي واقع احلركة املالية 

لهذه  تتعر�ض  التي  للدول  والإقت�صادية 

لها  املعاقبة  الدول  وان  العقوبات خا�صة 

فعل اقت�صادي حيوي يف لبنان؟

م�ساريع  اعتماد  ���رضورة  على  ن�ؤكد  اأوًل 

املركزي  امل�رضف  اأر�سلها  التي  الق�انني 

حيث  ال��ن��ي��اب��ي  املجل�ص  اىل  ل��ب��ن��ان  يف 

وامل�رضف  امل�رضيف  بقطاعه  لبنان  اأن 

ومنخرطًا  فعاًل  �رضيكًا  يعترب  املركزي 

الأم�ال ومت�يل  بق�ة يف مكافحة تبيي�ص 

من  الت�رضيعات  ه��ذه  اإق��رار  اإن  الإره���اب. 

املجل�ص النيابي �سي�ؤكد على احرتام لبنان 

واأ�سبقيته يف هذا املجال، مما يدعم قطاعه 

واحرتامه  العاملية  الأ�س�اق  يف  امل�رضيف 

باملعايري  امل�ستمر  ال��ت��زام��ه  وي��ك��ر���ص 

والق�انني والت�رضيعات الدولية.

اإن القطاع امل�رضيف اللبناين والتزامًا منه 

باملعايري والق�انني الدولية يطبق القان�ن 

�سخ�ص  اأي  يتعامل مع  الأ�س�ل ول  ح�سب 

ال�س�داء  الل�ائح  على  مذك�رة  م�ؤ�س�سة  اأو 

التي ت�سدرها اخلزينة الأمريكية اأو الحتاد 

الأوروبي اأو الأمم املتحدة  اأو هيئة التحقيق 

ال�سادرة  التعاميم  اخلا�سة، ويلتزم بكافة 

عن امل�رضف املركزي واجلهات الرقابية.

امل�سارف  باقي  كما  م�رضفنا  التزم  لقد 

ال�رضيبي  المتثال  قان�ن  تنفيذ  اللبنانية 

ب��ك��ل ح���ذاف���ريه ح��ي��ث قمنا  الأم���ريك���ي 

 IRS ال�رضائب  م�سلحة  ل��دى  بالت�سجيل 

مندرجات  ح�سب  بالت�رضيح  وقمنا  اأ�س�ًل 

هذا القان�ن ومت جتهيز كافة البنى التحتية 

واإج��راءات  معل�ماتية  نظم  من  املطل�بة 

مت  ك��م��ا  ال��ق��ان���ن.  ه���ذا  تنفيذ  ملتابعة 

عالقة  ل  عاملية  تدقيق  ب�رضكة  ال�ستعانة 

على  ل��الإ���رضاف  اللبنانية  بالأ�س�اق  لها 

تطبيق هذا القان�ن.

اتخاذها  يجب  التي  ـــراءات  الإج هي  ما 

لكي يبقى القطاع امل�رصيف مبناأى يف ظل 

كيف  العا�صفة؟  التطورات  هذه  ا�صتمرار 

بنك الشرق األوسط وأفريقيا ..ادارة واعية وخدمات مصرفية شاملة
حجيج: هدفنا التواجد ضمن األلفا غروب

يتمينّز بنك ال�رصق الأو�صط واأفريقيا بالتطلع الدائم 

لهم  يقدم  حيث  عمالئه،  مع  اأف�صل  م�صتقبل  اإىل 

احتياجاتهم  كافة  تلبي  �صاملة  م�رصفية  خدمات 

وخ�صو�صية.  احرتامًا  لديه  عميل  لكل  ويويل 

ويتمتع  بنك ال�رصق الأو�صط واأفريقيا بامل�صداقية 

وتقيده  لإحرتامه  واملناعة  بالقدرة  وال�صفافية، 

واملحلية،  الدولية  والقواني  املعايري  بكافة 

وا�صتعداده الدائم لالإ�صتثمار والتطوير يف خمتلف 

اجلوانب ل�صيما املعلوماتية واملوارد الب�رصية.

وي�صلك بنك ال�رصق الأو�صط واأفريقيا طريق التقدم 

بنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ك�صف  اذ  والتو�صع، 

ال�رصق الأو�صط واأفريقيا علي حجيج ان امل�رصف 

منذ  املزرعة  كورني�ض  فرع  افتتاحه  اىل  ا�صافة 

فرتة ق�صرية، �صيقوم باإفتتاح فرع جديد يف مينا 

احل�صن- و�صط بريوت يف اأواخر �صهر اأيلول القادم. 

�صمن  التواجد  امل�رصف  لدى  اأهم هدف  ان  واعلن 

الألفا غروب، دون اأن يوؤثر ذلك على مت�صك امل�رصف 

باأعلى معايري التحقق والرقابة. كالم حجيج اتى 

يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد«، هذا ن�صه:
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نتائج  على  ال�صطرابات  هذه  انعك�صت 

فروع امل�رصف خارج لبنان؟

�ساهم امل�رضف املركزي اللبناين بالقيادة 

احلكيمة حلاكم امل�رضف املركزي الأ�ستاذ 

و�سالبة  ومناعة  ق�ة  يف  �سالمة  ريا�ص 

اأزم��ات  جت��اه  اللبناين  امل�رضيف  القطاع 

القريب  املا�سي  من  بدءاً  والعامل  املنطقة 

العاملية  املالية  الأزم���ة  اإث��ر   2008 ع��ام 

ول��غ��اي��ة ت��اري��خ��ه جت���اه ال���س��ط��راب��ات 

وال��سع  املنطقة  يف  والأمنية  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سي يف لبنان.

اأطلقها  التي  التحفيز  ل�سيا�سة  ك��ان  لقد 

الإقت�سادية  للقطاعات  املركزي  امل�رضف 

يف  البالغ  الأث���ر  وال�سكنية  والإنتاجية 

ظل  يف  مقب�لة  من�  ن�سبة  على  املحافظة 

الداخلي.  الطلب  وحتفيز  الأو���س��اع  ه��ذه 

بت�سجيع  اخلا�ص   331 رقم  التعميم  كذلك 

ال�رضكات  يف  ال�ستثمار  على  امل�سارف 

النا�سئة واقت�ساد املعرفة حيث من املرج� 

اأف�سل  م�ستقباًل  ال�رضكات  هذه  ت�سكل  اأن 

م�رضفنا  �ساهم  لقد  اللبناين.  لالقت�ساد 

ال�رضكات  لهذه  ال�ستثمار  �سناديق  باأحد 

ال�رضكات  هذه  لدعم  دولر  ملي�ن  مببلغ 

امل�ستقبل  يف  م�ساركته  لرفع  يتطلع  وه� 

القريب.

ا�سافة اىل ذلك، تتعاطى ب�سكل عام جمعية 

ولتاريخه  ن�ساأتها  ومنذ  لبنان  م�سارف 

�س�ؤونه  تتابع  امل�رضيف  للقطاع  كحا�سنة 

الداخلية وتقدم �س�رة م�رضقة عن القطاع 

مع امل�ؤ�س�سات وامل�سارف العاملية وتدافع 

اأع�ساءه  م�سالح  عن  كما  م�ساحله  عن 

حاكمية  م��ع  الكامل  بالتن�سيق  وت��ق���م 

وتتابع  الرقابة.  وجلنة  املركزي  امل�رضف 

خالل  من  اللبنانية  امل�سارف  اأداء  تط�ير 

اللجان العديدة التي متثل كافة امل�سارف 

يف  م�رضفنا  ي�����س��ارك  وال��ت��ي  اللبنانية 

اخل��ربات  لتبادل  وذل��ك  بع�سها  ع�س�ية 

وتط�ير الأداء. تعرب اجلمعية دائمًا مب�اقفها 

فيما  اجلمعية  راأي  عن  رئي�سها  خالل  من 

الن�احي  وخا�سة  الن�احي  بكافة  يتعلق 

يف  املطل�بة  والإ�سالحات  القت�سادية 

التي  الق�سايا  من  وخالفه  العامة  املالية 

دائمًا  نحن  ع��ام.  ب�سكل  القطاع  هذا  تهم 

الت�افق داخل اجلمعية ملا فيه متا�سك  مع 

متا�سك  يف  ي�سهم  ب���دوره  ال��ذي  اجلمعية 

ال�طني يف القت�ساد  واإبراز دوره  القطاع 

اللبناين.

ما هي اخلدمات اجلديدة التي اطلقتموها 

او �صتطلقونها خالل عام 2015؟ وما هي 

يقدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  اهــم 

تو�صعية  م�صاريع  مــن  وهــل  م�رصفكم؟ 

للم�رصف داخل لبنان وخارجه؟

يف  اجل��ي��دة  النتائج  م�رضفنا  حقق  لقد 

الن�سف الأول من هذا العام ح�سب الأهداف 

امل��س�عة ويت�قع اأن ي�سجل م�رضفنا من�اً 

جيداً بنهاية ال�سنة احلالية.

على  والت��سع  التقدم  هي  امل�رضف  خطة 

ب�سدد  ونحن  اللبنانية،  الأرا���س��ي  جميع 

و�سط  احل�سن-  مينا  يف  جديد  فرع  فتح 

ولقد  القادم  اأيل�ل  �سهر  اأواخ��ر  يف  بريوت 

مت افتتاح فرع ك�رني�ص املزرعة منذ ثالث 

اأ�سابيع، واأهم هدف لدينا ه� الت�اجد �سمن 

الألفا غروب، دون اأن ي�ؤثر ذلك على مت�سك 

امل�رضف باأعلى معايري التحقق والرقابة.

يف  ت���اج��ده  خ��الل  م��ن  م�رضفنا  يلتزم 

كافة  بتقدمي  اللبنانية  املناطق  معظم 

امل�رضفية  واملنتجات  اخلدمات  اأن���اع 

ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف من��� ه���ذه امل��ن��اط��ق 

بدعم  ي�ساهم  كما  واإجتماعيًا  اإقت�ساديًا 

وتعمل  البيئة  ترعى  التي  الأن�سطة  بع�ص 

كما  الأه��ل��ي��ة  املجتمعات  تط�ير  على 

الدولية  امل�ؤ�س�سات  مع  دور  له  �سيك�ن 

وه�  البيئة  على  وحت��اف��ظ  ترعى  التي 

ي�ساعد  الذي  امل�رضيف  القطاع  من  جزء 

من �سمن امل�س�ؤولية الجتماعية بتط�ير 

الأن�سطة واخلدمات التي ترعاها الدولة اأو 

امل�ؤ�س�سات الدولية.

بنك الشرق األوسط وأفريقيا ينّظم لقاًء مع الصحافة
يف  اللبنانية  ال�سحافة  واأفريقيا  الأو�سط  ال�رضق  بنك  دعا 

ادارته  الك�رال بيت�ص، لتقدمي رئي�ص جمل�ص  فندق ومنتجع 

اجلديد ال�سيد علي حجيج واأع�ساء جمل�ص الإدارة اجلديد.

وقد  امل�رضف،  عام  مدير  حداد،  نبيه  ال�سيد  احلفل  ا�ستقبل 

امل��سيقية  اجل�قة  كانت  فيما  للح�س�ر  فاخر  ع�ساء  م 
ّ
قد

تلعب اأحلان اأجنبية خمتلفة. 

 رئيس مجلس اإلدارة الجديد يتوسط إدارة المصرف

فارس سعد وحجيج
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