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اأقدم م�رصف بني امل�شارف  1- ما هو 
اللبنانية العاملة حاليًا يف لبنان؟

هو   )Fransabank Group( فرن�شبنك 

تاأ�ش�س  لبنان،  يف  امل�شارف  اأقدم  من 

فرعا   125 اليوم  وي�شم   ،1921 عام 

وهذه  اللبنانية.  االأرا�شي  خمتلف  يف 

املجموعة امل�رصفية موجودة يف ع�رص 

�شورية،  اجلزائر،  فرن�شا،  لبنان،  دول: 

وقرب�س  البي�شاء،  رو�شيا  ال�شودان، 

العربية  واالإمارات  وليبيا،  والعراق، 

املتحدة.

2- كم يبلغ عدد احل�شابات امل�رصفية 
واملودعني يف لبنان؟

ريا�س  لبنان  م�رصف  حاكم  اأكد 

رعايته  خالل  له  كلمة  يف  �شالمة، 

املايل  لل�شمول  العربي  »اليوم  موؤمتر 

2018«  يف بريوت، اأن عدد احل�شابات 
5 ماليني ح�شاب  امل�رصفية بلغ »نحو 

عدد  وبلغ   ،)2017 نهاية  )حتى 

املودعني، ثالثة ماليني مودع.

يف  املوجودات  حجم  يبلغ  كم   -3
امل�شارف اللبنانية؟

ر اإح�شاءات البنك املركزي ارتفاعًا  ُتظهرِ

يف  ل.ل.(  مليار   9،793(  %  2.60 بن�شبة 

ة 
ّ
التجاري للم�شارف  عة 

َّ
املجم ة 

ّ
امليزاني

ل 
ّ
االأو الن�شف  خالل  لبنان  يف  العاملة 

من العام احلايل اإىل 385،891 مليار ل.ل. 

 376،097 ل  مقابرِ د.اأ.(،  مليار   255.98(

مليار ل.ل. )249.48 مليار د.اأ.( يف نهاية 

 ،
ٍّ

�شنوي �شعيٍد  على  ا 
ّ
اأم ال�شابق.  العام 

امل�رصيف  القطاع  موجودات  زادت  فقد 

املقيم بن�شبة 9.11 % مقارنًة بامل�شتوى 

الذي كانت عليه يف �شهر حزيران 2018، 

ل.ل.  مليار   353،665 حينها  والبالغ 

)234.60 مليار د.اأ.(.

مصارف لبنان 
في 13 سؤال وجواب

ال يزال هذا القطاع هو االأجنح يف لبنان واملنطقة العربية، على الرغم 

امل�رصيف  القطاع  على  ُت�شن  التي  املربجمة  الداخلية  احلمالت  من 

االقت�شاد  الزدهار  اأ�شا�شية  ركيزة  وهو  واالآخر،  احلني  بني  اللبناين 

اللبناين، فقد ا�شتطاع هذا القطاع املحافظة على م�شتويات ال�شيولة 

والودائع يف اأحلك الظروف واأ�شعبها وباعرتاف العامل اأجمع.

وقد اأَْثَبَت لبنان مرة جديدة وجوده على هذه القائمة من خالل اأربع 

�رصكاٍت مدَرجة تعمل جميعها يف القطاع امل�رصيف. حيث احتل بنك 

عودة املركز االأّول حملّيًا والثالث اإقليمّيًا )مبيعات: 3.5 مليارات د.اأ.؛ 

 2.4 �شوقّية:  قيمة  د.اأ.؛  مليارات   47.0 اأ�شول:  د.اأ.؛  مليار   0.50 اأرباح: 

ملياران د.اأ.(، تاله بنك لبنان واملهجر )املرتبة االإقليمّية: 39؛ مبيعات: 

قيمة  د.اأ.؛  مليار   36.5 اأ�شول:  د.اأ.؛  مليار   0.51 اأرباح:  د.اأ.؛  مليار   2.4
�شوقّية: 1.8 مليار د.اأ.(، وبنك بيبلو�ش )املرتبة االإقليمّية: 69؛ مبيعات: 
قيمة  د.اأ.؛  مليار   24.9 اأ�شول:  د.اأ.؛  مليار   0.16 اأرباح:  د.اأ.؛  مليار   1.5
�شوقّية: 1.0 مليار د.اأ.(، وبنك بريوت )املرتبة االإقليمّية: 71؛ مبيعات: 1.0 
مليار د.اأ.؛ اأرباح: 0.20 مليار د.اأ.؛ اأ�شول: 18.3 مليار د.اأ.؛ قيمة �شوقّية: 

1.6 مليار د.اأ(.
وجتيب »ال�شناعة واالقت�شاد« �شمن )ملف امل�شارف 2019( على 13 

�شوؤال يتعلق بالقطاع امل�رصيف يف لبنان.

تحقيق
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لناحية  االأوىل  امل�شارف  هي  ما   -4
املوجودات؟

»االقت�شاد  جملة  لرتتيب  وفقًا 

حل   ،2018 لعام  اللبنانية«  واالعمال 

بحجم  عودة  بنك  االوىل  املرتبة  يف 

لرية،  مليار   71،192 بلغ  موجودات 

املرتبة  يف  واملهجر  لبنان  وبنك 

 55،394 بلغ  موجودات  بحجم  الثانية 

مليار لرية، �شو�شيته جرنال يف املرتبة 

 39،123 بلغ  موجودات  بحجم  الثالثة 

مليار لرية، وبنك بيبلو�س يف املرتبة 

الرابعة بحجم موجودات يبلغ 37،698 

اخلام�شة  املرتبة  ويف  لرية،  مليار 

فرن�شبنك بحجم موجودات بلغ 35،784 

مليار لرية.

5- كم تبلغ ودائع امل�شارف يف لبنان؟
 

ّ
)قطاع خا�س الزبائن  ودائع  تراجعت 

 2،421(  %  0.90 بن�شبة   )
ّ
عام وقطاع 

من  ل 
ّ
االأو الن�شف  خالل  ل.ل.(  مليار 

ل.ل.  مليار   266،753 اإىل   2019 العام 
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عندما ُيبنى
النمو على األمان 

عن  نبحث  مستقبلنا،  ونبني  الحياة  في  قدًما  نمضي  فيما 
االعتماد  يمكننا  أقوياء  بشركاء  لالتحاد  نسعى  لحمايته.  وسائل 
المالي. األمان  ألنفسنا  نضمن  كي  معهم  والنمو  عليهم 

للسنة الرابعة على التوالي، صّنفت مجلة غلوبال فايننس
بنك عوده المصرف األكثر أماًنا في لبنان.كما صّنفته مجّلة 

يوروماني المصرف األفضل في لبنان للعام 2019.

bankaudi.com.lb

 269،173 من  د.اأ.(،  مليار   176.95(

د.اأ.(  مليار   178.56( ل.ل.  مليار 

هذا  وياأتي   .2018 العام  نهاية  يف 

ع نتيجة اإنكما�س ودائع القطاع 
ُ

الرتاج

 2،032( %  0.99  املقيم بن�شبة 
ّ

اخلا�س

ل.ل.  مليار   203،827 اإىل  ل.ل.(  مليار 

تديّن  مع  توازيًا  د.اأ.(،  مليار   135.21(

املقيم  غري   
ّ

اخلا�س القطاع  ودائع 

ل.ل.(  مليار   1،212(  %  2.13 بن�شبة 

مليار   36.92( ل.ل.  مليار   55،658 اإىل 

د.اأ.(، قابلتهما زيادٌة يف ودائع القطاع 

مليار   823(  %  12.77 بن�شبة   
ّ
العام

 4.82( ل.ل.  مليار   7،268 اإىل  ل.ل.( 

مليار د.اأ.(. وقد تقّل�شت ودائع الزبائن 

ة بن�شبة 2.87 
ّ
املعنونة باللرية اللبناني

الن�شف  خالل  ل.ل.(  مليار   2،401(  %
ل من هذا العام اإىل 81،241 مليار 

ّ
االأو

ل.ل. )53.89 مليار د.اأ.(، كما اإنخف�شت 

ة 
ّ
االأجنبي بالعمالت  املعنونة  الودائع 

بن�شبٍة طفيفٍة بلغت 0.01 % )20 مليار 

ل.ل.  مليار   185،512 اإىل  لت�شل  ل.ل.( 

ال�شياق،  هذا  يف  د.اأ.(.  مليار   123.06(

اإرتفعت ن�شبة الدولرة يف ودائع القطاع 

�شهر  نهاية  مع   %  71.49 اإىل   
ّ

اخلا�س

حزيران، من 70.62 % يف نهاية العام 

2018 و68.42 % يف �شهر حزيران من 
 ،

ٍّ
�شنوي �شعيٍد  على  ا 

ّ
اأم الفائت.  العام 

تراجعًا  الودائع  حمفظة  َقت  قَّ َ
ح فقد 

مليار   267،361 من   %  0.23 بن�شبة 

حزيران  يف  د.اأ.(  مليار   177.35( ل.ل. 

.2018

6- من هي امل�شارف االأوىل يف لبنان 
لناحية حجم الودائع؟

»االقت�شاد  جملة  لرتتيب  وفقًا 

حّل   ،2018 لعام  اللبنانية«  واالأعمال 

لناحية  االأوىل  املرتبة  يف  عودة  بنك 

حجم ودائع العمالء التي بلغت 48،173 

واملهجر  لبنان  وبنك  لرية،  مليار 

بلغ  ودائع  بحجم  الثانية  املرتبة  يف 

40،578 مليار لرية، يف املرتبة الثالثة 
اأتى �شو�شيته جرنال بحجم ودائع بلغ 

28،198 مليار لرية، وحّل بنك بيبلو�س 
بلغ  ودائع  بحجم  الرابعة  املرتبة  يف 

املرتبة  يف  اأما  لرية.  مليار   27،839
بحجم  بريوت  بنك  فاأتى  اخلام�شة 

ودائع بلغ 20،219 مليار لرية. 

القطاع  يف  الت�شليفات  تبلغ  كم   -7
امل�رصيف يف لبنان؟

ة 
ّ
اإنكم�شت ت�شليفات امل�شارف اللبناني

وغري  )املقيمني   
ّ

اخلا�س القطاع  اإىل 

يوازي  )ما   %  5.70 بن�شبة  املقيمني( 

ال�شهر  نهاية  مع  ل.ل.(  مليار   5،099
 84،425 اإىل   2019 العام  ال�شاد�س من 

مليار ل.ل. )56.00 مليار د.اأ.(، مقابل 

مليار   59.39( ل.ل.  مليار   89،524
كذلك   .2018 ل 

ّ
االأو كانون  يف  د.اأ.( 

 5.97 بن�شبة  الت�شليفات  تقّل�شت 

بذلك  لي�شل   ،
ٍّ

�شنوي �شعيٍد  على   %
الزبائن  ودائع  من  الت�شليفات  ل 

ّ
معد

يف   %  33.26 مقابل   ،%  31.65 اإىل 

يف   % و33.58  املن�رصم  العام  نهاية 

2018. يف التفا�شيل، و�شلت  حزيران 

 
ّ

اخلا�س القطاع  اإىل  الت�شليفات  ن�شبة 

ة من جمموع 
ّ
املعنونة باللرية اللبناني

ة 
ّ
الوطني بالعملة  املعنونة  الودائع 

% مع نهاية �شهر حزيران   31.19 اإىل 

 32.95 العام اجلاري، مقارنًة مع  من 

 % و32.80   2018 العام  نهاية  يف   %
كذلك   .2018 حزيران  �شهر  نهاية  يف 

املعنونة  الت�شليفات  ل 
ّ
معد انخف�س 

% من   31.85 اإىل  ة 
ّ
االأجنبي بالعمالت 

ة، 
ّ
االأجنبي بالعمالت  الودائع  جمموع 

 2018 ل 
ّ
االأو كانون  % يف   33.40 من 

العام  من  حزيران  يف   % و33.97 

املن�رصم.

لناحية  امل�شارف  ترتيب  هو  ما   -8
حجم الت�شليفات؟

»االقت�شاد  جملة  لرتتيب  وفقًا 

حّل   ،2018 لعام  اللبنانية«  واالأعمال 

لناحية  االأوىل  املرتبة  يف  عودة  بنك 

 19،996 بلغ  الذي  الت�شليفات  حجم 

بنك  الثانية  املرتبة  ويف  لرية.  مليار 

بلغ  ت�شليفات  بحجم  واملهجر  لبنان 

فرن�شبنك  وحّل  لرية.  مليار   10،798
ت�شليفات  بحجم  الثالثة  املرتبة  يف 

املرتبة  ويف  لرية،  مليار   10،169 بلغ 

مليار   8،778 جرنال  �شو�شيته  الرابعة 

لرية، ويف املرتبة اخلام�شة بنك بريوت 

بحجم ت�شليفات بلغ 8،650 مليار لرية.

امل�شارف  فروع  عدد  يبلغ  كم   -9
اللبنانية على االأرا�شي اللبنانية؟

بلـــغ اإجمالــــي عــــدد الفـروع العائدة 

 1047 جمموعه  ما   28 الـ  للم�شارف 

يف  فرعًا   1027 مقابل  يف  فرعًا 

فرعًا.   20 بزيادة  اأي   ،2017 نهاية 

امل�شارف  على  الزيادة  هذه  وتوزعت 

)2(، لبنان واملهجر  التالية: فرن�شبنك 

اللبناين  االعتماد   ،)6( بيبلو�س   ،)1(

بريوت   ،)1( جرنال  �شو�شيته   ،)2(

بريوت   ،)2( الفرن�شي  اللبناين   ،)2(

نا�شونال  فر�شت  العربية)1(،  والبالد 

بنك  جمموعة   ،)1( تر�شت  جمال   ،)1(

�شيدرو�س )2(.

10- اأي م�رصف لبناين ميلك اأكرب عدد 
فروع يف لبنان؟

من  االأول  املركز  يف  فرن�شبنك  بقي 

لبنان  بنك  تاله  املحلية،  الفروع  حيث 

وبيبلو�س  الثاين،  املركز  يف  واملهجر 

يف  عوده  وبنك  الثالث،  املركز  يف 

الرابع، وبنك البحر املتو�شط يف املركز 

اخلام�س.

اللبنانية  11- كم يبلغ عدد امل�شارف 
يف الدول اخلارجية؟

للم�شارف  اخلارجية  الفروع  تعود 

وبلغ  فقط  م�رصفًا   12 اإىل  اللبنانية 

يف   2018 نهاية  مع  فرعًا   388 عددها 

اأي   ،2017 نهاية  يف  فرعًا   939 مقابل 

برتاجع ن�شبته 1.3 يف املئة ويعود ذلك 

اإىل اإقدام بع�س امل�شارف على تقلي�س 

يف  وال�شيما  اخلارج  يف  فروعها  عدد 

تركيا.

12- كم يبلغ عدد الـ ATMs العائدة 
اإىل امل�شارف يف االأرا�شي اللبنانية؟

االآيل  ال�رصاف  اأجهزة  عدد  ارتفع 

 3910 اإىل   2018 العام  نهاية   ATMs
اأجهزة يف مقابل 3819 يف نهاية العام 

2017 اأي بزيادة ن�شبتها 2.4 يف املئة 
وعددها 91 جهازاً.

اأجهزة  من  عدد  اأكرب  ميلك  من   -13
ال�رصاف االآيل يف لبنان؟

بنك  االأجهزة  عدد  يف  االأول  امل�رصف 

عوده والثاين بيبلو�س والثالث اللبناين 

واخلام�س  فرن�شبنك  والرابع  الفرن�شي 

لبنان واملهجر.

تحقيق
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العاملني  عدد  انخف�س   ،2018 العام  يف 

بن�شبة  اللبناين  املــ�ــرصيف  القطاع  يف 

نهاية  25،908 موظفني يف  ليبلغ   %  0.4
ا�شخا�س   26،005 مقابل  املذكور  العام 

يف نهاية العام 2017. وهي املرة االوىل 

عدد  فيها  ينخف�س   2004 الــعــام  منذ 

اأن  علمًا  لبنان،  يف  امل�رصفية  العمالة 

ها راوح بني 2.5 % و 3.1 % يف 
ّ
معدل منو

 .)2017-2013( ال�شنوات اخلم�س االخرية 

ال�شهادات  حلاملي  التوظيف  باب  ان  اال 

اجلامعية مل يتوقف يف امل�شارف يف العام 

الداخلني  عدد  وكــان  تباطاأ  لكنه   2018
الذين  املوظفني  عــدد  مــن  اأدنـــى  اجلــدد 

التقاعد  �شّن  لبلوغهم  اأما  القطاع  غادروا 

القانونية او لتف�شيلهم ترك العمل م�شبقًا 

لقاء تعوي�شات اأو الأ�شباب اخرى. وميكن 

امل�شارف  ب�شيا�شة  التطور  هــذا  تف�شري 

جهة،  مــن  الت�شغيلية  النفقات  ل�شبط 

العمر امل�رصيف  التكنولوجي يف  والتطور 

امل�شارف  اأن  العلم  مع  اخــرى.  جهة  من 

�شية يف املهام 
ّ

تويل اأهمية كبرية للتخ�ش

تعنى  وحـــدات  اأنــ�ــشــاأت  وقــد  امل�رصفية 

مبوا�شيع خا�شة ودقيقة تواكب التطورات 

االمتثال  كوحدتي  العاملية،  واالإجــراءات 

ا�شتخدام عدد  ت�شتدعيان  العميل  وحماية 

مهم من ذوي الكفاءة وقد بلغ على �شبيل 

االإمتثال  دوائر  يف  املوظفني  عدد  الذكر، 

 1187 يف امل�شارف العاملة داخل لبنان 

و684  الرئي�شية  املراكة  يف   503( موظفًا 

.2018 ــعــام  ال نهاية  يف  الــفــروع(   يف 

ويف نهاية عام 2018، بلغ عدد امل�شارف 

تــوّزع  م�رصفًا،   65 لبنان  يف  العاملة 

كالتايل:  فئاتها  خمتلف  على  موظفوها 

التجارية  امل�شارف  يف  �شخ�شًا   23،515
م�رصفًا(،   32 )وعددها  �س.م.ل  اللبنانية 

و  العاملني،  جمــمــوع  مــن   %  90.8 اي 

ــس.م.ل  � امل�شارف  يف  �شخ�شًا   1،042
)عددها  العربية  االكرثية  امل�شاهمة  ذات 

امل�شارف  فــروع  يف  موظفني  و105   )7
�شخ�شًا  و838   )3 )عددها  العربية  غري 

وكّلها   16 )عددها  االعمال  م�شارف  يف 

�رصكات مغفلة لبنانية �س.م.ل(.

على صعيد الجنس 
تتميز العمالة امل�رصفية يف لبنان بتزايد 

عدد العامالت وارتفاع ن�شبتهن اىل 48.1 

يف  القطاع  يف  العاملني  جمموع  من   %
نهاية  يف   %  47.8(  2018 العام  نهاية 

العاملني  2017( وذلك على ح�شاب  العام 

الذكور الذين �شّكلوا 51.9 % من املجموع 

)52.2 يف العام 2017( يف نهاية العامني 

على التوايل.

على �شعيد الو�شع العائلي، �شجّلت ن�شبة 

لتبلغ  االنخفا�س  من  مــزيــداً  العازبني 

36.5 % من جمموع العاملني يف القطاع 
 2018 العام  اللبناين يف نهاية  امل�رصيف 

 ،2017 العام  نهاية  يف   %  37.7 مقابل 

وكان  موظفًا   9،462 العازبني  عدد  وبلغ 

 بينهم 51.1 % عازبات و 48.9 % عازبون.

اىل  املتزوجنّي  ن�شبة  بالتايل  وارتفعت 

63.5 % يف نهاية العام 2018 توزعوا بني 
53.6 % ذكور و46.4 اإناث.

على صعيد هرم االعمار
�شّن  دون  هــم  الــذيــن  حــ�ــشــة  تــــزال  ال 

جمموع  مــن  الــ�ــشــدارة  حتتل  االربــعــني 

على  لــبــنــان  يف  املــ�ــرصفــيــة  الــعــمــالــة 

 59.9 اىل  الب�شيط  انخفا�شها  من  الرغم 

من   %  60.3 مقابل   2018 العام  يف   %
الالفت  وكان   .2017 العام  يف  املجموع 

اخلام�شة  دون  هم  الذين  عدد  انخفا�س 

والع�رصين من العمر يف ا�شارة اىل تباطوؤ 

اللبنانية.  التوظيف اجلديد يف امل�شارف 

الــذيــن  ح�شة  قــلــيــاًل  ارتــفــعــت  حــني  يف 

اىل  �شنة   60-40 بني  اعمارهم  تــراوح 

 34.1 مقابل   2018 الــعــام  يف   %  34.4
ح�شة  وكــذلــك  �شبق  ــذي  ال الــعــام  يف   %
مقابل   %  5.7 اىل  ال�شتني  الذين جتاوزوا 

ــوايل. ــت ال عــلــى  الــتــاريــخــني  يف   %  5.5 
ويبنّي توّزع العاملني يف امل�شارف ح�شب 

املختلفة  العمرية  الفئات  و�شمن  اجلن�س 

يف  االإناث  ح�شة  تفوق  الذكور  ح�شة  اأن 

فوق،  وما  �شنة   40 من  العمرية  الفئات 

ق ن�شبة االإناث يف الفئة العمرية 
ّ
فيما تتفو

للمرة األولى منذ 15 عام.. انخفاض عدد العمالة 
المصرفية في لبنان

تحقيق
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الفارق  اأن  علمًا  عامًا،  االربعني  دون  ما 

دون  ما  العمرية  الفئة  يف  بو�شوح  يربز 

العن�رص  ان  يعني  ما  والع�رصين  اخلام�شة 

اىل  اجلدد  الداخلني  على  يطغى  االنثوي 

القطاع.

على صعيد الرتبة
امل�شارف  اغلبية  كانت   2018 العام  يف 

تعتمد نظام الرتب اجلديد املن�شو�س عليه 

التقنيون  العمل اجلماعي. و�شكل  يف عقد 

مقابل  عنه  امل�رصح  املجموع  من   %  76
ني 

ّ
التقني باأن  التذكري  مع  للكوادر   %  24

اىل  حتتاج  التي  الوظائف  �شاغلو  هــم 

التعّلم واخلربة  اكت�شابها عرب  مهارات مت 

على حل  القدرة  ذوي  من  وهم  والتدريب 

امل�شاكل واال�رصاف على فريق عمل ومن 

الزبائن. مع  العالقات  يف  املرونة   ذوي 

التي  الوظائف  �شاغلو  فهم  الكوادر  ــا 
ّ
اأم

كبرية  مــ�ــشــوؤولــيــات  حتــمــل  اىل  حتــتــاج 

ة، وتكون 
ّ
ومعرفة وا�شعة ومهارات قيادي

وفيما  القرارات.  اتخاذ  على  القدرة  لهم 

بني  تقريبًا  منا�شفة  العاملون  زع 
ّ
يتو

بتفوق  التقنينّي  فئة  يف  واالإنــاث  الذكور 

الذكور على االإناث يف فئة الكوادر.

على صعيد المستوى العلمي
امل�رصيف  الــقــطــاع  يف  العمالة  تتميز 

اللبناين بكونها ذات م�شتوى علمي مرتفع 

وقد و�شلت ن�شبة اجلامعيني اىل 79.9 % 

العمالة امل�رصفية يف نهاية  من اجمايل 

كبري  حد  اإىل  ذلــك   
ّ

ويف�رص  2018 العام 

ال�شهادات  حملة  من  املتخرجني  بدخول 

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  اىل  اجلامعية 

 2018 العام  يف  هــوؤالء  عــدد  ازداد  وقــد 

 158 بني  توّزعوا  اأ�شخا�س   209 حــوايل 

العام  يف  جامعي   900( ذكراً   51 و  انثى 

498 انثى و402 ذكراً(  2017 توزعوا بني 
القطاع  يف  الــعــامــلــني  تــــوّزع  ويــظــهــر 

املـــ�ـــرصيف حــ�ــشــب اجلــنــ�ــس ومــ�ــشــتــوى 

جتــاوزن  االإنـــاث  اأن  العلمي  التح�شيل 

اجلامعية  ال�شهادة  حملة  فئة  يف  الذكور 

يف نهاية العام 2018، يف حني اأن ح�شة 

اللواتي ح�شلن على �شهادة البكالوريا اأو 

ما يعادلها بلغت 40.3 % من جمموع هذه 

م�شتوى  دون  هّن  اللواتي  وح�شة  الفئة 

اأكرب  ح�ش�س  مقابل   %  15.0 البكالوريا 

للذكور.

الواحد  اجلن�س  من  املوظفني  تــوزع  اأمــا 

ح�شب م�شتوى التح�شيل العلمي. فيبني اأن 

القطاع  العامالت يف  % من   87 اأكرث من 

جامعية  �شهادة  على  ح�شلن  امل�رصيف 

اأن  حني  يف  الــذكــور،  لــدى   %  73 مقابل 

ن�شبة اللواتي هّن دون م�شتوى البكالوريا 

يف  املوظفات  اإجمايل  من   %  3 عن  تقّل 

امل�شارف.

الرواتب واألجور والتقدمات
الرواتب  جمموع  بلغ   ،2018 العام  يف 

امل�شارف  خ�ش�شتها  التي  والتعوي�شات 

مقابل  لرية  مليارات   2110،3 ملوظفيها 

 ،2017 الــعــام  يف  ــرية  ل مليار   1996،9
ن�شبة   %  5،8(  %  5،7 ن�شبتها  بزيادة   

ّ
اأي

الزيادة  2017(. وتعزى  العام  الزيادة يف 

يف العام 2018 اإىل الزيادة ال�شنوية التي 

متنحها امل�شارف ملوظفيها وارتفاع عدد 

ي�شتتبع ذلك  اأوالد املتزوجني منهم، وما 

من زيادة يف االإ�شرتاكات امل�شددة لتغطية 

العائلية  والتعوي�شات  ال�شحي  ال�شمان 

وتعوي�س نهاية اخلدمة وتقدميات اأخرى 

 من�شو�س عليها يف عقد العمل اجلماعي.

ال�شنوية  الكلفة  متو�شط  يكون  وبــذلــك، 

 81،5 اإىل  ــع  ــف اإرت قــد  ــواحــد  ال للموظف 

مليون لرية )6،8 ماليني لرية �شهريا على 

مع   .2017 العام  يف  �شهراً(   12 اأ�شا�س 

حقيقة  يعك�س  ال  املتو�شط  هذا  اأن  العلم 

الفئات،  خمتلف  من  املوظف  يجنيه  ما 

الكلفة بني املوظفني  الأّن ثمة تفاوتًا يف 

ـــرزهـــا الــرتــبــة  حــ�ــشــب مــعــايــري عـــدة اأب

امل�رصف. يف  املطبقة  االأجــور   و�شيا�شة 

بلغت قيمة الرواتب قبل ال�رصيبة 1313،2 

مقابل   2018 ــام  ــع ال يف  لـــرية  مــلــيــار 

 ،2017 الــعــام  يف  ــرية  ل مليار   1263،4
زيادة  مقابل   %  3،9 ن�شبتها  بزيادة   

ّ
اأي

 .2017 العام  يف   %  5،9 ن�شبتها  اأعلى 

ويعزى هذا االإرتفاع اإىل الزيادة ال�شنوية 

ملوظفيها.  ــارف  املــ�ــش متنحها  الــتــي 

االأ�شا�شي  الراتب  متو�شط  يكون  وبذلك، 

يدفع  لرية  ماليني   3،2 بلغ  قد  للموظف 

اجلماعي  العمل  عقد   
ّ

ين�س كما  �شهراً   16
.2017 العام  لرية يف  3،0 ماليني   مقابل 

 39،9 العائلية  التعوي�شات  قيمة  بلغت 

مليار لرية مقابل 39،2 مليار لرية يف العام 

وهذه   %  1،8 ن�شبتها  بزيادة   
ّ

اأي  ،2017
امل�شارف  اإ�شرتاكات  متثل  التعوي�شات 

يف ال�شندوق الوطني لل�شمان االإجتماعي 

من  العاملني،  باأجر  مرتبطة  هي  التي 

تدفعها  التي  املبالغ  وفائ�س  اأوىل،  جهة 

على  ـــادة  زي املــوظــفــني  اإىل  املــ�ــشــارف 

 33( االإجتماعي  ال�شمان  اإ�شرتاك  معدل 

للزوجة(  لرية  األف   60 و  للولد  لرية  األف 

الولد  تعوي�س  من   %  50 اإليه  م�شافًا 

اإزدادت  % من تعوي�س الزوجة. وقد  و75 

اإىل  املــدفــوعــة  ا�ــشــرتاكــات  خم�ش�شات 

االإجتماعي  لل�شمان  الوطني  ال�شندوق 

 %  1،4 بن�شبة  واالإ�شافات   %  1،7 بن�شبة 

 ،2017 العام  2018 قيا�شًا على  العام  يف 

يف موازاة تزايد عدد املوظفني املتاأهلني 

عاتقهم. على  هــم  الــذيــن  االأوالد  ــدد   وع

اإرتــفــعــت قــيــمــة تــعــويــ�ــشــات املــر�ــس 

واالأمومة، اأو ما يعرف بال�شمان ال�شحي 

 102،9 مقابل  لرية  مليارات   109،4 اإىل 

مليار لرية يف العام 2017، اأي مبا ن�شبته 

6،3 % وت�شمل هذه التعوي�شات اإ�شرتاكات 
لل�شمان  الوطني  لل�شندوق  امل�شارف 

م�شاهمتها  تبلغ  حــيــث  ــمــاعــي  االإجــت
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)مقابل  العاملني  ــر  اأج مــن   %  7 حاليًا 

واالإ�ــشــافــات،  املــوظــف(  يتحملها   %  2
للموظفني  امل�شارف  ت�شدده  مــا  وهــي 

ال�شندوق  من  عليه  يح�شلون  عما  زيادة 

الوطني لل�شمان االإجتماعي. وقد ازدادت 

 %  4،3 بن�شبة  االإ�شرتاكات  خم�ش�شات 

واالإ�شافات بن�شبة 8،9 % يف العام 2018 

اإىل  ذلك  ويعود   .2017 العام  على  قيا�شًا 

الذين  االأوالد  اأو  االأ�شخا�س  عدد  اإزديــاد 

اإىل  باالإ�شافة  املوظفني،  عاتق  على  هم 

زيادة بع�س فروقات التقدميات ال�شحية 

للموظفني  ــارف  املــ�ــش متنحها  ــتــي  ال

االأخري. اجلماعي  العمل  عقد  اإىل   اإ�شتناداً 

بلغت قيمة تعوي�شات نهاية اخلدمة 270،9 

يف  لرية  مليار   231،3 مقابل  لرية  مليار 

نهاية العام 2017، اأي انها ارتفعت بن�شبة 

17،1 % ويف التف�شيل، ازدادت االإ�شرتاكات 
لل�شمان  الوطني  ال�شندوق  اإىل  املدفوعة 

واملــوؤونــات   %  3،1 بن�شبة  االإجتماعي 

ــاأن  ب الــتــذكــري  يــجــدر   .%  31،7 بن�شبة 

م�شاهمة امل�شارف يف هذا الفرع هي 8،5  

لل�رصيبة. اخلا�شعة  االأجور  كامل  !% من 
اإىل  االأخــرى  التعوي�شات  قيمة  اإرتفعت 

2018 مقابل  376،8 مليار لرية يف العام 
 

ّ
اأي �شبق،  الذي  العام  360 مليار لرية يف 
مبا ن�شبته 4،7 % ، وت�شمل هذه التعوي�شات 

اإىل املكافاآت، املنح املدر�شية )19،9 % من 

املكافاآت،  اإىل  التعوي�شات  هذه  جمموع 

املنح املدر�شية )19،9 % من جمموع هذه 

وتعوي�س   )2018 العام  يف  التعوي�شات 

تعوي�س  اإىل  باالإ�شافة   )%  15،8( النقل 

والوالدة وغريها  الزواج  ال�شندوق ومنح 

 من التعوي�شات وبدالت التمثيل واملالب�س.

اإرتفعت  املدر�شية،  املنح  تف�شيل  ويف 

قيمتها االإجمالية اإىل 75،5 مليار لرية يف 

يف  لرية  مليار   71،6 مقابل   2018 العام 

االأوالد  عدد  اإرتفاع  مع  �شبق  الذي  العام 

مقابل  �شخ�شًا   17711 اإىل  امل�شتفيدين 

17278 تلميذاً يف العامني املذكورين على 
التوايل. ففي العام 2018، بلغت قيمة املنح 

املدار�س  يف  املوظفني  الأوالد  املدر�شية 

 55،6 تلميذاً،   14152 وعددهم  اخلا�شة، 

3 ماليني  يناهز   مبتو�شط 
ّ

اأي مليار لرية، 

اأن  )علمًا  الواحد  للتلميذ  لرية  األف  و920 

جماعي  عقد  اآخــر  بح�شب  املنحة  قيمة 

لرية(. الف  و500  ماليني  بثالثة   حمددة 

املوظفون  تقا�شاها  التي  املبالغ  وبلغت 

اجلامعات  يف  امل�شجلني  اوالدهـــم  عــن 

ــًا،  ــب طــال  2945 ـــم  ـــدده وع اخلـــا�ـــشـــة، 

قيمة  متو�شط  ان  اي  لــرية،  مليار   18.5
لرية  الف  و280  ماليني   6 ناهز  املنحة 

و500  مــاليــني   5 ــو  ه )فــيــمــا  لبنانية 

اجلماعي(. العمل  عقد  ح�شب  لــرية   الــف 

امللحقني  الـــطـــالب  اهــــايل  ــاد  ــف ــت ــش وا�

 415 وعــددهــم  اللبنانية،  بــاجلــامــعــة 

1.2 مليار  تلميذاً، من مبلغ اجمايل قدره 

من  ا�شتفاد  الواحد  الطالب  ان  اي  لــرية، 

هو  كما  ــرية  ل مــاليــني   3 تــقــارب  منحة 

اجلماعي.  العمل  عقد  يف  عليه  من�شو�س 

امل�شجلون  امل�شارف  موظفي  اوالد  اأما 

يف املدار�س الر�شمية، والذين بلغ عددهم 

فا�شتفادوا   ،2018 العام  يف  ــداً  ول  199
مليون  الـ289  ناهزت  اجمالية  منح  من 

ان متو�شط املنحة يقارب  لرية، ما يعني 

وهو  اجلــمــاعــي  العمل  عقد  يلحظه  مــا 

الواحد. للتلميذ  لرية  الف  و500   مليون 

 59.6 اىل  النقل  كلفة  تعوي�س  وارتفعت 

مليار لرية يف العام 2018 من 56.6 مليار 

ن�شبته  اي مبا  �شبق،  الذي  العام  لرية يف 

متو�شط  ارتفاع  اىل  ذلك  ويعزى   .%  5.3
�شعر �شفيحة البنزين الذي تعممه جمعية 

امل�شارف �شهريًا على االع�شاء من حوايل 

23،621 لرية يف العام 2017 اىل 27،250 
ارتفاع  ظــل  يف   ،2018 الــعــام  يف  لــرية 

ا�شعار النفط العاملية.

اإلنتاجية
لبنان  يف  العاملة  املــ�ــشــارف  ت�شعى 

من  لديها  العاملني  انتاجية  زيــادة  اىل 

التجهيزات  يف  املتزايد  اال�شتثمار  خالل 

الداخلية  واالإجـــــراءات  العمل  وانظمة 

الــبــ�ــرصيــة.  ـــــوارد  ــثــمــار يف امل ــت واال�ــش

الكتلة  من  ن�شبة  امل�شارف  �س 
ّ

فتخ�ش

االأجرية لتدريب املوظفني. ثم ان ت�شارع 

امل�رصفية  لل�شناعة  العاملية  التطورات 

يفر�س على امل�شارف اإخ�شاع موظفيها 

عــدة،  ــاالت  جم يف  متخ�ش�شة  لـــدورات 

مع  بالتعامل  يتعلق  ما  كل  موؤخراً  منها 

التكنولوجيا املالية )Fintech( وعدد من 

التكنولوجيات اجلديدة لتطوير التطبيقات 

ف مع منط 
ّ
تتكي تقدم حلواًل جديدة  التي 

التحقق  اىل  طبعا  ا�شافة  العمالء،  حياة 

ــوال  االأم تبيي�س  ومكافحة  واالإمتثال 

وعمليات االرهاب )compliance( وقانون 

موظفو  وي�شارك  ال�رصيبي.  االإمــتــثــال 

التي  التدريبية  الــدورات  يف  امل�شارف 

الب�رصية  املوارد  تطوير  مديرية  تنظمها 

امل�شارف. جلمعية  العامة  االأمانة   يف 

يتابع عدد من موظفي  اأخــرى،  من جهة 

املعهد  يف  م�رصفية  درو�شًا  امل�شارف 

ــذي  ــعــايل لــلــدرا�ــشــات املــ�ــرصفــيــة، ال ال

اليه  املنت�شبني  منح  يف  له  احلــق  بــات 

ماجي�شتري. و�شهادات  جامعية   اإجــازات 

يف  امل�شارف  ــاأن  ب التذكري  من  بد  وال 

تعميم  مب�شمون  دائــمــًا  تلتزم  لبنان 

مــ�ــرصف لــبــنــان االأ�ــشــا�ــشــي رقـــم 103 

العلمية  واملــوؤهــالت  ــر  االأط د 
ّ
يحد الــذي 

لدى  توافرها  الواجب  واالأدبية  والتقنية 

بع�س  مبمار�شة  املوجلني  االأ�شخا�س 

واملايل. امل�رصيف  القطاعني  يف   املهام 

يف  العالية  االإنتاجية  مقولة  يعّزز  وما 

م�شاهمته  اللبناين  املــ�ــرصيف  القطاع 

بحوايل 6 % من الناجت املحلي االإجمايل، 

من  متدنية  ن�شبة  اال  ي�شم  ال  انــه  مــع 

كما  االإجمالية.  اللبنانية  العاملة  اليد 

اجمايل  من  كل  ملوؤ�رص  ارتفاعًا  ثمة  ان 

واجمايل  الزبائن  وودائـــع  املــوجــودات 

يف  العاملني  عدد  جمموع  اىل  الراأ�شمال 

القطاع امل�رصيف اللبناين يف العام 2018.

تحقيق
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صفير: في المصارف سيولة كافية تجعلنا متفائلون
حيال قدرتها على إعطاء الدفع الالزم للنهوض باإلقتصاد

بقي القطاع امل�رصيف على مر �شنوات طويلة، ال�شد املنيع يف وجه االأزمات يف لبنان، اذ وقف يف اكرث من 

مرة متحديًا الظروف، م�شجاًل معدالت منو جيدة �شمحت له بدعم االقت�شاد اللبناين، اال ان بداية 2019 

�شجلت تطورات جديدة متثلت بانتقال امل�شارف من ت�شجيل معّدالت منو متوا�شعة تعك�ش �شحوبات، اإىل 

ت�شجيل معّدالت انخفا�ش معتربة يف جمموع ودائعها الذي يظهر يف امليزانّيات. فمن بداية 2019 حّتى 

�شهر �شباط املا�شي، انخف�ش جمموع ودائع القطاع اخلا�ش املقيم وغري املقيم من 173.18 مليار دوالر 

لغاية 170.73 مليار دوالر، اأي برتاجع بقيمة 2.45 مليار دوالر خالل �شهرين فقط، وهو ما ي�شّكل نحو 

%1.4 من جمموع هذه الودائع يف بداية ال�شنة. يف حني  �شهدت ودائع القطاع خالل عام 2018 بع�ش 
االنخفا�شات الطفيفة واملتفرّقة يف اأ�شهر معّينة، لكّنها مل تكن وازنة مقارنة بحجم االنخفا�ش الذي �شهده 

القطاع يف بداية 2019، كما مل تكن كافية للتاأثري على ن�شبة النمو االإيجابية االإجمالية للعام املا�شي.

العام،  املدفوعات هذا  الناجت عن عجز ميزان  النزف  ا�شتمرار  اإىل  الودائع  االنخفا�ش يف حجم  يعود هذا 

والذي ت�شّخم باحلجم الكايف للتاأثري على حجم ال�شيولة املتوافرة يف النظام امل�رصيف. فحّتى �شهر �شباط/ 

2019، بلغ عجز ميزان املدفوعات 1.93 مليار دوالر، من بينها 1.38 مليار دوالر �شّجلت يف ال�شهر االأّول 
من ال�شنة فقط، علمًا باأن هذه االأرقام ت�شتند اإىل املنهجية التي يعتمدها م�رصف لبنان لتح�شني العجز، عرب 

 احت�شاب �شندات اليوروبوندز من �شمن موجوداته بالعمالت االأجنبية، خالفًا لكّل املعايري املعتمدة عامليًا.

العام، ويف مقّدمها  القطاع خالل هذا  التي �شتواجه  التحّديات  االأرقام عن وجود جمموعة من  تعرّب هذه 

م�شاألة اإعادة متويل �شندات اخلزينة امل�شتحّقة مع فوائدها.

تحقيق
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وقال رئي�س جمعية م�شارف لبنان �شليم �شفري يف حديث اىل 

البنوك  الودائع يف  تتعافى  اأن  املتوقع  من  »اإنه  رويرتز  وكالة 

اللبنانية من هبوط �شجلته يف االأ�شهر اخلم�شة االأوىل من 2019 

مع عودة تفاوؤل العمالء بعد اإقرار ميزانية احلكومة.«

دوالر  مليار   176 اإىل  تراجعت  الودائع  اإن  اىل  �شفري  وا�شار 

االأول.  كانون  نهاية  يف  دوالر  مليار   179 من  ــار  اأي بنهاية 

تعافيا  يتوقع  اإنــه  االثــنــني  يــوم  مقابلة  يف  لــرويــرتز  وقــال 

املــرونــة. �ــشــديــدة  لبنان  يف  الــ�ــشــوق  واإن  االإيــجــابــيــة   �شديد 

االأ�شهر  يف  االقت�شاد  لدعم  خطوات  �شتتخذ  البنوك  اإن  وك�شف 

خف�س  على  العمل  ذلك  يف  مبا  املقبلة،  ال�شبعة  اإىل  االأربعة 

القطاعات. لبع�س  القرو�س  من  املزيد  وتقدمي  الفائدة   اأ�شعار 

حيال  متفائلة  واإنها  كافية،  �شيولة  بها  البنوك  ان  على  و�شدد 

قدرتها على اإعطاء الدفعة الالزمة لالقت�شاد للنهو�س جمددا.

اصالحات الحكومة المؤجلة 
ووفقًا لتقرير رويرتز »�رصعت احلكومة اللبنانية يف اإ�شالحات 

تاأجلت طويال، اإذ يعاين االقت�شاد ركودا ويف الوقت الذي تباطاأ فيه 

منو الودائع يف القطاع امل�رصيف. ولعب القطاع لفرتة طويلة دورا 

 هاما يف متويل احلكومة واحتياجات االقت�شاد االأكرث ات�شاعا«.

من  كثري  هناك  كــان  ــه  اإن اىل  االطـــار  هــذا  يف  �شفري  وك�شف 

ال�شيا�شي  وال�شقاق  املــخــاوف  تلك  بــني  رابــطــا  ــاوف،  ــخ امل

املودعني  مطالبة  يف  جتلى  القلق  اأن  م�شيفا  امليزانية،  حول 

لودائعهم. البع�س  و�شحب  حيازاتهم  على  الفوائد  من   مبزيد 

واعترب �شفري اإن العجز الذي مت الو�شول اإليه يف املوازنة مقبول 

اإن مل يكن وفق املعايري العاملية، لكن  وفق املعايري اللبنانية، 

لدى  بالتفاوؤل  ال�شعور  زاد  كلما  فاإنه  لذا  اجلهد،  اإدراك  ميكن 

املودعني، زاد تدفق راأ�س املال.

دعم احتياطيات النقد األجنبي
البنوك  اأطلقت  االأجنبي،  النقد  من  لبنان  احتياطيات  تراجع  مع 

خالل  من  جديدة  دوالرات  الجتذاب  جديدا  م�شعى  موؤخرا  اللبنانية 

�شتظل  كبرية  مبالغ  على  باملئة   14 بن�شبة  فائدة  اأ�شعار  عر�س 

املركزي. بالبنك  الــدوالرات  اإيــداع  ويتم  �شنوات.  لثالث   بحيازتها 

ما  ــذب  ــت اج امل�شعى  هـــذا  ـــاأن  ب اإبــالغــه  مت  ـــه  اإن �شفري  ــن  ــل واع

لذلك  اأن  م�شيفا  تــقــريــبــا،  دوالر  ــيــار  ومــل مــلــيــون   800 ــني  ب

ــايف يف  ــش اإيــجــابــيــة بــالــتــاأكــيــد، فــهــنــاك مــلــيــار دوالر اإ� ـــة  دالل

مــوجــود. فــهــو  تكلفته،  ــاع  ــف ارت مــن  وبــالــرغــم   االحــتــيــاطــيــات، 

واذ ك�شف ان »متو�شط اأ�شعار الفائدة املدفوعة على الودائع يف لبنان 

زاد اإىل حوايل 6.8 باملئة هذا العام من نطاق يرتاوح بني 3.4 باملئة 

3.5 باملئة العام املا�شي«، قال: »اإنه بينما كانت تلك االأ�شعار  اإىل 

مرتفعة، فاإنها تتما�شى مع تلك املعرو�شة يف ال�شوق باملنطقة«.

االمل معلق على موازنة 2020
اخلم�شة  فرتة  يف  اأي�شا  انكم�شت  »القرو�س  ان  اىل  �شفري  ولفت 

اأ�شهر حتى نهاية مايو اأيار بحوايل خم�شة باملئة« وتوقع اأن تكون 

وكالتا الت�شنيف االئتماين �شتاندرد اآند بورز وفيت�س كلتاهما يف 

لبنان قريبا«. وامل اأن تنتظرا ميزانية عام 2020 قبل اتخاذ اأي 

اأن  ال�شيادي للبنان. كما امل يف  الت�شنيف  خطوة جديدة ب�شاأن 

يكون لديهما تفهما كافيا للتحلي بال�شرب وتقييم املوقف بناء 

اأخرى جيدة  2019 خطوة  اإن ميزانية  2020. وقال  على ميزانية 

واإنه يتوقع م�شعى كبريا خلف�س العجز يف ميزانية 2020.

المصدر: رويترز

امل�شارف  جمعية  رئي�س  طماأن 

الدكتور �شليم �شفري اإىل اأن »و�شع 

هو  ينق�شنا  ومـــا  ــد، 
ّ
جــي ــرية  ــل ال

خلق  اأجــل  من  البلد  يف  منو  خلق 

خالل  من  للمواطنني  عمل  فر�س 

»اال�شتقرار  اأن  موؤكداً  اقت�شادنا«، 

كذلك«.  وال�شيولة  موجود  النقدي 

ولفت اإىل اأن هدف القطاع امل�رصيف 

احلكومة  م�شاعدة  يف  »اال�شتمرار 

 والوطن، ولن نرتاجع عن اأهدافنا«.

تروؤ�شه  خــالل  جــاء  �شفري  كــالم 

ـــــداً مـــن جــمــعــيــة املـــ�ـــشـــارف اإىل  وف

الــتــقــى رئي�س  الــكــبــري، حــيــث  ــرصاي  ــ� ال

ح�شور  يف  ــري  ــري احل �شعد  احلــكــومــة 

كركال. وهــازار  املنال  ندمي  يه 
َ
 م�شت�شار

مع  عــر�ــس  ــد  ــوف ال ان  �شفري  وكــ�ــشــف 

املبا�رص  ال�شلبي  االأثر  احلريري  الرئي�س 

كل  على  االقــتــ�ــشــادي  النمو  لتباطوؤ 

لها القطاع 
ّ
القطاعات املنتجة والتي ميو

امل�رصيف، و�شدد على احلاجة اإىل تطوير 

لال�شتثمارات  جاذبة  اقت�شادية  روؤيــة 

العمل،  فر�س  خلق  على  ــادرة  وق

عن  االأعــبــاء  تخفيف  يتطلب  مــا 

لتحفيزه. اخلا�س  القطاع   كاهل 

بلبنان  الثقة  اإعـــادة  اإن  وتــابــع: 

على  اإيجابًا  تنعك�س  واقت�شاده 

ما  ال�شوق،  يف  الفوائد  م�شتويات 

�شي�شاهم يف دفع النمو االقت�شادي 

من جهة، ويف خف�س خدمة الدين 

اإ�شارات  ويعطي  ثانية،  جهة  من 

الـــدويل.  املجتمع  اإىل   اإيجابية 

امل�رصيف  القطاع  كان  اإذا  وعما 

يف  احلكومة  جانب  اإىل  ليكون  م�شتعداً 

النمو  للم�شاهمة يف حتقيق   2020 العام 

«هدفنا  اأجــاب:  االقت�شادية،  والــروؤيــة 

اال�شتمرار يف م�شاعدة احلكومة والوطن، 

ولن نرتاجع عن اأهدافنا«.

صفير يزور الحريري علـى رأس وفد من جمعية المصارف
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فرنسبنك.. نمو متواصل وحضور فعال في اسواق المنطقة والعالم
القصار: المصارف بإنتظار تدابير تحّسن النشاط االقتصادي

فرن�شبنك  جمموعة  رئي�ش  اعترب 

من  »بالرغم  انه  الق�شار  عدنان 

وتوا�شل  العام  ال�شيا�شي  املناخ 

يوا�شل  ال�شيا�شية،  التجاذبات 

منوه،  اللبناين  امل�رصيف  القطاع 

�شالبته،  على  ذلك  يف  معتمداً 

التعامل مع  الكبرية على  وقدرته 

يعي�شها  التي  ال�شعبة  الظروف 

اإدارته  وعلى  �شنوات،  منذ  لبنان 

وامتثاله  والتزامه  احلكيمة، 

امل�رصفية  واملعايري  للقوانني 

والرقابية الوطنية والدولية«.

»القطاع  ان  اىل  الق�ّشار  ولفت 

االأعمدة  اأحد  هو  امل�رصيف 

كان  هكذا  لبنان،  يف  الرئي�شية 

�شابقًا وهكذا �شيظل يف امل�شتقبل. 

تلعب  اللبنانية  فامل�شارف 

بالن�شبة  حيوية  متعددة  اأدواراً 

حيث  من  الوطني،  لالقت�شاد 

االقت�شادية  القطاعات  ت�شليف 

واالأفراد،  واملوؤ�ش�شات  وال�رصكات 

واأي�شًا ت�شليف القطاع العام«.

وك�شف ان »فرن�شبنك ميتلك و�شعًا 

اأ�شا�شي  ب�شكل  يرتكز  قويًا،  عامًا 

وح�شوره  املتوا�شل،  منوه  على 

الفّعال يف عدد من اأ�شواق املنطقة 

جمموعة  وامتالكه  والعامل، 

التابعة  ال�رصكات  من  متنوعة 

لبنان  يف  العاملة  واملتفرعة 

وعدد من االأ�شواق اخلارجية«.

اىل  حديث  يف  اتي  الق�شار  كالم 

»ال�شناعة واالقت�شاد«، هذا ن�شه:

مقابلة
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امل�رصيف  القطاع  الأداء  تقييمكم  مــا 

اللبناين يف الفرتة املن�رصمة من العام 

2019؟
العام  ال�شيا�شي  املــنــاخ  مــن  بــالــرغــم 

يوا�شل  ال�شيا�شية،  التجاذبات  وتوا�شل 

معتمداً  منوه،  اللبناين  امل�رصيف  القطاع 

الكبرية  وقدرته  �شالبته،  على  ذلك  يف 

التي  ال�شعبة  الظروف  مع  التعامل  على 

اإدارته  يعي�شها لبنان منذ �شنوات، وعلى 

للقوانني  وامتثاله  والتزامه  احلكيمة، 

الوطنية  والرقابية  امل�رصفية  واملعايري 

والدولية.

توؤكد  التي  االأ�شا�شية  املــوؤ�ــرصات  ومــن 

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  منو  توا�شل 

اأن اإجمايل االأ�شول بلغ 258 مليار دوالر 

بزيادة   2019 اآذار  نهاية  يف  اأمريكي 

ذاتها  بالفرتة  مقارنة   ٪  12.4 ن�شبتها 

ودائع  اإجمايل  بلغ  كما   .2018 عام  من 

مليار   173 اخلا�س  القطاع  يف  العمالء 

 2019 اآذار  نهاية  يف  اأمــريــكــي  دوالر 

بـالفرتة  مقارنة   0.7٪ ن�شبتها  بزيادة 

ذاتها.

ما هي التحديات الرئي�شية التي تواجه 

القطاع امل�رصيف يف هذه الفرتة؟

القطاع  التي يواجهها  يات 
ّ
التحد اأهم  اإن 

املــ�ــرصيف الــلــبــنــاين يف هـــذه الــفــرتة 

تتمحور حول املناخ ال�شيا�شي العام غري 

املالئم، كما ذكرت، وتوا�شل التجاذبات 

ة - هذا 
ّ
ال�شيا�شية حول ق�شايا وطنية عد

االإقت�شادي  التباطوؤ  حالة  جانب  اإىل 

الراهنة ب�شبب �شعف الن�شاط على �شعيد 

يزال  وال  االإقت�شادية عمومًا.  القطاعات 

ال�شلطات  من  ينتظر  امل�رصيف  القطاع 

اتخاذ جميع التدابري الهادفة اإىل حت�شني 

الن�شاط االقت�شادي يف البالد، ال�شتعادة 

على  وامل�شتهلكني  امل�شتثمرين  ثقة 

اإيجابي،  منو  معدل  و�شمان  �شواء،  حد 

الو�شع  من  التعايف  للبنان  وليت�شنى 

ا. 
ً
الراكد ال�شائد حالي

اللبنانية  ال�شلطات  على  يرتتب  وبهذا 

العام  مــوازنــة  توجهات  بتنفيذ  الــبــدء 

قبل  من  حديثا  اإقرارها  مت  التي   2019
توجهاتها  �شيما  وال  ــواب،  ــن ال جمل�س 

البدء  الــ�ــرصوري  من  كما  االإ�شالحية. 

م�رصوع  ــداد  الإع الالزمة  بالتح�شريات 

ال�شنة  نهاية  قبل   2020 العام  موازنة 

التحديات. واإن يف  احلالية، و�شواها من 

ويوؤثر  التوتر  حدة  من  �شيخفف  ما  ذلك 

وجميع  امل�رصيف  القطاع  على  اإيجابيا 

وحتفيز  كما  االقت�شادية،  القطاعات 

اأو�ــشــاع  وحت�شني  الوطني  االقت�شاد 

املالية العامة وتقليل العجز يف امليزان 

املعي�شية  االأو�شاع  وحت�شني  التجاري 

واالجتماعية، اإ�شافة اإىل تاأمني ا�شتفادة 

لبنان من اأموال موؤمتر �شيدر. 

عدم  حالة  اإىل  ن�شري  كّله  ذلك  �شوء  يف 

عدد  يف  واالأمــنــي  ال�شيا�شي  اال�شتقرار 

من دول املنطقة العربية حيث لعدد من 

اأ�شواقها.  يف  تواجد  اللبنانية  امل�شارف 

ال�شلبية  والتطورات  العوامل  هذه  جميع 

ون�شاطها  امل�شارف  عمل  على  ت�شغط 

وربحيتها.

القطاع المصرفي .. أحد األعمدة 
الرئيسية في لبنان

امل�رصيف  القطاع  واقــع  تقّيمون  كيف 

اليوم وكيف ت�شفون املناف�شة فيه؟ وهل 

اأنتم متفائلون مب�شتقبله؟

الــقــطــاع املــ�ــرصيف هــو اأحـــد االأعــمــدة 

�شابقًا  كان  هكذا  لبنان،  يف  الرئي�شية 

فامل�شارف  امل�شتقبل.  يف  �شيظل  وهكذا 

حيوية  متعددة  اأدواراً  تلعب  اللبنانية 

ــي، من  ــن ــوط بــالــنــ�ــشــبــة لــالقــتــ�ــشــاد ال

االقت�شادية  القطاعات  ت�شليف  حيث 

وال�رصكات واملوؤ�ش�شات واالأفراد، واأي�شًا 

عن  ناهيك  هذا  العام.  القطاع  ت�شليف 

على  اأيــ�ــشــًا  املهمة  ـــرى  االأخ اأدوارهــــا 

�شعيد ممار�شات امل�شوؤولية االجتماعية، 

والتعليمية  الثقافية  املــبــادرات  ودعــم 

وم�شاندة  واالجتماعية،  واالإن�شانية 

املراأة  ومتكني  االأعمال  ريادة  مبادرات 

اقت�شاديًا، وغريها الكثري من الن�شاطات 

املماثلة. هذا الدور الوطني واالقت�شادي 

اأحد  هو  لبنان  م�شارف  به  تقوم  الــذي 

اأ�رصار جناحها.

كما اأن القطاع امل�رصيف اللبناين يتمتع 

النمو  له  توفر  موؤاتية  حا�شنة  ببيئة 

القوانني  �شعيد  على  ــك  وذل والــتــطــور، 

الرقابية  واالأطــر  الة، 
ّ
الفع والت�رصيعات 

النقدية  وال�شيا�شات  القوية،  واالإ�رصافية 

التام  وااللــتــزام  املنا�شبة،  وامل�رصفية 

الدولية،  واملالية  امل�رصفية  باملعايري 

والعالقات امل�رصفية املتينة مع املحيط 

والعامل، ونظام ال�رصية امل�رصفية. اأ�شف 

يف  وال�شحية  القوية  املناف�شة  ذلك  اإىل 

توؤدي  والتي  اللبناين  امل�رصيف  القطاع 

اإىل خدمات واإبتكارات مالية وم�رصفية 

تطويره  يف  ت�شاهم  مهمة  واإ�شتثمارية 

ب�شكل م�شتمر.

القطاع  دور  على  بتفاوؤل  ل 
ّ
نعو واإننا 

امل�رصيف وم�شاهمته احليوية واالأ�شا�شية 

واأنه  خ�شو�شًا  اللبناين،  االإقت�شاد  يف 

ال�شمود  على  الكبرية  قدرته  دائمًا  اأثبت 

�شنوات  خالل  املتغريات،  مع  والتاأقلم 

املالية  االأزمات  وخالل  االأهلية،  احلرب 

التي مر بها بالعامل، وخالل حاالت التوتر 

واالقت�شادي  ال�شيا�شي  اال�شتقرار  وعدم 

عدم  مراحل  وخــالل  حتى  املنطقة،  يف 

اال�شتقرار الداخلي يف لبنان.

مع  املــ�ــرصيف  القطاع  يتعامل  كيف 

بالرقابة  اخلا�شة  الدولية  املعايري 

والعمل امل�رصيف واملايل؟

كــان،  اللبناين  املــ�ــرصيف  الــقــطــاع  اإن 

بة 
ّ
الطي �شمعته  على  يحافظ  ــزال،  ي وال 

االإقليمية  املــ�ــرصفــيــة  ـــاط  ـــش االأو� يف 

الثابت  الــتــزامــه  مــن خــالل  والــدولــيــة 

والتام واملتوا�شل مبا ي�شدر من قوانني 

املرجعيات  عــن  ومعايري  وت�رصيعات 

ما 
ّ
�شي وال  الدولية،  وامل�رصفية  املالية 

تبيي�س  مكافحة  بق�شايا  املتعلقة  تلك 

االأموال ومتويل االإرهاب و«فاتكا«.

اإن امتثال لبنان هذا هو اأحد اأبرز ثوابت 

النقدية  ال�شيا�شات  ومرتكزات  ومبادئ 

وامل�رصفية والقطاع امل�رصيف يف لبنان، 

لهذا  الرئي�شية  النمو  حمركات  اأحد  وهو 

القطاع رغم الظروف املحلية واالإقليمية 

والدولية املعروفة. والف�شل يف ذلك يعود 

احلكيمة  لبنان  م�رصف  حاكمية  اإىل 

ريا�س  احلــاكــم  �شعادة  راأ�شها  وعلى 

م�شارف  جمعية  اإىل  واأي�شًا  �شالمة، 

لبنان التي ا�شتلم رئا�شتها حاليا االأ�شتاذ 

التوفيق يف  له كل  �شليم �شفري، متمنني 

مهامه وم�شوؤولياته اجلديدة.

فرنسبنك .. اداء مالي جيد
املالية مل�رصفكم  النتائج  تقيمون  كيف 

يف عام 2018 ويف االأ�شهر ال�شتة االأوىل 

من عام 2019؟ 

ميتلك م�رصفنا و�شعًا عامًا قويًا، يرتكز 

املتوا�شل،  منــوه  على  اأ�شا�شي  ب�شكل 
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متويله  �شعيد  وعلى  اأخـــرى،  جهة  من 

به  يتمتع  ما  ومع  اخلارجية،  للتجارة 

فقد ح�شد  واإجنــازات هامة،  من خربات 

الدولية  التمويل  موؤ�ش�شة  من  بنك 
َ
فرن�ش

جائزة  م�رصفنا  منحت  الــتــي   )IFC(

منطقة  يف  ر 
ّ
�شد

ُ
م �رصيك  بنك  “اأف�شل 

لل�شنة  اإفريقيا«  و�شمال  االأو�شط  ال�رصق 

ت�شلمنا  حني  يف  الــتــوايل،  على  الثالثة 

والتعمري  لالإن�شاء  االأوروبــي  البنك  من 

امل�شدرة  البنوك  »اأكرث  جائزة   )EBRD(

كما  لبنان«.  يف   2018 عام  يف  ن�شاًطا 

جائزة  على  ــا  اأيــ�ــشً م�رصفنا  وح�شل 

العربية:  امل�شارف  احتــاد  من  مماثلة 

متويل  يف  التميز  جائزة  بنك،  »اأف�شل 

جوائز  توزيع  حفل  يف   »2019 التجارة 

البنوك العربية يف متوز.

اجلوائز  بهذه  فخورون  الواقع  يف  واإننا 

موؤ�ش�شات  قبل  من  اأتت  والتي  واالألقاب 

من  نعمل  واأنــنــا  �شيما  عــديــدة،  دولــيــة 

اأجل دعم عمالئنا يف ن�شاطهم التجاري 

االأ�شواق  يف  مكانتهم  وتعزيز  اخلارجي 

مبا  االإدراك  متــام  مدركني   – الدولية 

جوهري  اأثـــر  مــن  اخلــارجــيــة  للتجارة 

على النمو االقت�شادي والتنمية.

يف  �شجل  بنك 
َ
فرن�ش اأن  بالذكر  اجلدير 

من  عاليا  م�شتوى  ـــرية  االأخ ال�شنوات 

باالمتثال  التزامه  مع  مرتافقا  االأداء 

حا�شدا  الدولية،  امل�رصفية  باملعايري 

من  ــودة«  اجل تقدير  »جوائز  مــرات  عــدة 

و   Commerzbank، Deutche Bank
خدمة  جلودة   ،Citibank و   JP Morgan

العمالء.

التميز  ثقافة  اإر�ــشــاء  ــار  اإط ويف  ــريا  اأخ

امل�شارف  بني  االإيجابية  واملناف�شة 

العربية يف جمال التحول الرقمي وتطوير 

بنك يف اآذار 
َ
ج فرن�ش

ِّ
اخلدمات الرقمية، ُتو

الفائزة بجائزة  الفائت �شمن امل�شارف 

العربية  للم�شارف  الرقمي  ز 
ّ
»التمي

“اأف�شل  جائزة  حا�شدا   ،»2018 لعام 

تطبيق للخدمات امل�رصفية عرب  الهاتف 

ن 
ّ
لتثم اجلائزة  هذه  وتاأتي  املحمول«. 

يف  اال�شتثمار  بت�شجيع  بنك 
َ
فرن�ش التزام 

املالية/ للحلول  املــجــددة  امل�شاريع 

امل�رصفية واخلدمات و التطبيقات  املالية 

الرقمية، ولتوؤكد على دوره اال�شرتاتيجي 

يف تنمية الوعي مبدى موثوقية اخلدمات 

واحللول امل�رصفية االإلكرتونية.

ويوثق عالقاتنا بهم، يف لبنان واالأ�شواق 

التي نعمل فيها على حد �شواء.

بنك من موؤ�ش�شات دولية 
َ
وقد ح�شل فرن�ش

وتقديرات  جــوائــز  على  وعريقة  هامة 

اأدائه  على  تدل  فهي  �شيء  على  دلت  اإن 

واملنطقة  لبنان  يف  والفعال  الفاعل 

العربية والعامل.

بنك �شجاًل 
َ
لفرن�ش اإن  اآ�شيا موين،  فبح�شب 

الرائدة  والن�شاطات  باملبادرات  حافاًل 

جائزة  م�رصفنا  نــال  ولقد  اآ�شيا«.  يف 

 2019 لعام  اآ�شيا  يف  لبناين  بنك  اأف�شل 

 ،)Asiamoney( مــوين  اآ�شيا  جملة  من 

وهي اإحدى اإ�شدارات جمموعة يورومني 

حفل  خــالل   ،)Euromoney( العاملية 

ال�رصق  م�شارف  اأف�شل  جوائز  توزيع 

االأو�شط يف اآ�شيا الذي عقد يف هونغ كونغ 

موين،  اآ�شيا  وبح�شب  املا�شي.  اآذار  يف 

بنك �شجاًل حافاًل باملبادرات 
َ
فاإن لـفرن�ش

والن�شاطات الرائدة يف اآ�شيا«. واإن تقدير 

ا كهذا من �شاأنه بالطبع اأن يعزز مكانتنا 

م�شتوى  على  القطاع  هــذا  يف  الــرائــدة 

وامل�شاريع  امل�شتدامة  الطاقة  متويل 

اخل�رصاء. 

ويف اإطار ا�شرتاتيجيته لت�شجيع التمويل 

بنك »جائزة ال�شندات 
َ
نح فرن�ش

ُ
امل�شتدام، م

ال�شنوي  املوؤمتر  خالل   »2019 اخل�رصاء 

يف  لندن  يف  اأقيم  الذي  املناخ  ل�شندات 

اآذار عام 2019، وذلك الإطالقه بنجاح يف 

لدعم  خ�رصاء  �شندات  اأول   2018 ني�شان 

التمويل امل�شتدام يف لبنان. 

اأ�شواق  من  عــدد  يف  ال 
ّ
الفع وح�شوره 

جمموعة  وامتالكه  ــعــامل،  وال املنطقة 

متنوعة من ال�رصكات التابعة واملتفرعة 

االأ�ــشــواق  من  وعــدد  لبنان  يف  العاملة 

من  خمتلفة  قطاعات  يف  اخلــارجــيــة، 

اإ�شتثمارية  و�شريفة  جتارية  �شريفة 

وتاأجري متويل وتاأمني م�رصيف وغريها، 

قوية  بنية  مل�رصفنا  ــن 
ّ
يــوؤم ــر  االأم هــذا 

ومتنوعة على �شعيد الن�شاطات والدخل، 

باالإ�شافة اإىل عالقاتنا القوية مع كربى 

الدولية  وامل�رصفية  املالية  املوؤ�ش�شات 

البناء  الإعــــادة  االأوروبــــي  البنك  مثل 

التمويل  وموؤ�ش�شة   ،)EBRD( والتنمية 

 ،)IFC( ــدويل  ال للبنك  التابعة  الدولية 

 )EIB( لال�شتثمار  ــــي  االأوروب والبنك 

وغريها.

وحـــافـــظ مــ�ــرصفــنــا خـــالل الــ�ــشــنــوات 

 2018 الــعــام  ــيــة، كــمــا خـــالل  املــا�ــش

على  احلــايل،  العام  من  االأول  والن�شف 

د، و�شمن التوقعات، 
ّ
اأداء مايل، ومنو جي

 بها 
ّ
بالرغم من الظروف ال�شعبة التي مير

والتي  العربية  املنطقة  بها  ومتر  لبنان 

ا�شتقرار  عدم  حاالت  دولها  بع�س  ت�شهد 

�شيا�شي واأمني واقت�شادي حيث نتواجد 

فيها.

بنك 
َ
ففي �شنة 2018، متّكن م�رصفنا فرن�ش

 174 بلغت  �شافية  اأربـــاح  حتقيق  مــن 

مليون دوالر. اأما لعام 2019 فاإننا نتوقع 

يتحقق  اأن  اآملني  مقبولة،  واأرباحًا  منواً 

يتيح  القريب  املدى  على  �شيا�شي  اتفاق 

م�شتوى  اإىل  ترقى  ميزانية  اإقرار  للبنان 

بناء  اأجــل  من  ال�رصورية  االإ�شالحات 

م�شتقبل اقت�شادي اأف�شل.

جناح  يف  �شاهمت  التي  القطاعات  ما 

م�رصفكم؟ 

مكانته  يــعــزز  اأن  مــن  م�رصفنا  متكن 

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  يف  الــرائــدة 

كموؤ�ش�شة لها ح�شورها االإقليمي والدويل 

بنك هو م�رصف �شامل يقدم 
َ
القوي. ففرن�ش

�شلة كاملة من املنتجات واخلدمات يف 

وال�شريفة  التجارية  ال�شريفة  جماالت 

وال  امل�رصيف،  والتاأمني  اال�شتثمارية 

ال�رصكات  وكذلك  التجزئة  لعمالء  �شيما 

واإننا  والكبرية.  واملتو�شطة  ال�شغرية 

اخلدمة  جـــودة  على  حري�شون  دائــمــا 

توقعات  ال�شتباق  امل�شتخدمة  والو�شائل 

مب�رصفنا،  ثقتهم  يعزز  ممــا  عمالئنا، 

مقابلة

في إطار استراتيجيته لتشجيع 

التمويل المستدام، ُمنح 

فرنَسبنك »جائزة السندات 

الخضراء 2019« خالل المؤتمر 

السنوي لسندات المناخ 

الذي أقيم في لندن في آذار 

عام 2019، وذلك إلطالقه 

بنجاح في نيسان 2018 أول 

سندات خضراء لدعم التمويل 

المستدام في لبنان
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لبنان والمهجر يسجل في عام 2018 اعلى  أرباح في القطاع.. 511 مليون دوالر 
أزهري: مصارف لبنان نموذجًا لإللتزام في المنطقة

مدير  ادارة  جمل�ش  رئي�ش  اعترب 

�شعد  واملهجر  لبنان  بنك  عام 

امل�رصيف  »للقطاع  ان  ازهري 

م�شاعدة  يف  م�شاهمات  ثالث 

من  للخروج  اللبناين  االقت�شاد 

بتوفري  وتتمثل  احلالية،  ازمته 

االإئتمان  تقدمي  النقدي،  اال�شواق 

امل�شورة  وتقدمي  اخلا�ش  للقطاع 

منو  تعيد  التي  ال�شيا�شات  حول 

االقت�شاد«.

اكد ازهري ان »القطاع امل�رصيف 

التحديات  مواجهة  ا�شتطاع 

والعقوبات  بالقوانني  املتعلقة 

حيث  وفعالية  بحكمة  الدولية 

�شمعته  على  احلفاظ  من  متكن 

وثقة جمهوره واال�شواق العاملية 

به«.

 2018 »عام  ان  على  �شدد  واذ 

القطاع  على  �شعبًا  عامًا  كان 

االقت�شاد  وعلى  امل�رصيف 

مب�شتقبل  تفاوؤله  ابدى  اللبناين، 

للتجارب  نظراً  امل�رصيف  القطاع 

الناجحة التي حققها«.

واملهجر  لبنان  »بنك  ان  وك�شف 

�شيا�شته  نتيجة  ا�شتطاع 

االإدارية  وكفاءاته  املحافظة 

اداء جيداً  والت�شغيلية، ان يحقق 

 511 اىل  ارباحه  ارتفعت  حيث 

يف  االأعلى  وهي  دوالر  مليون 

القطاع.

اىل  حديث  يف  اتى  ازهري  كالم 

هذا  واالقت�شاد«،  »ال�شناعة 

ن�شه:

مقابلة
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امل�رصيف  القطاع  دور  اأهمية  تكمن  اأين 

يف امل�شاهمة يف خروج لبنان من اأزمته 

املالية واالإقت�شادية احلاّدة؟ 

اأعتقد اأن للقطاع امل�رصيف ثالث م�شاهمات 

للخروج  اللبناين  االإقت�شاد  م�شاعدة  يف 

من اأزمته احلالية. االأوىل هي التعاون مع 

النقدي  االإ�شتقرار  لتوفري  لبنان  م�رصف 

احلاجات  وتوفري  ال�رصف  �شعر  وثبات 

معقولة.  فائدة  باأ�شعار  للدولة  التمويلية 

للقطاع  االإئتمان  تقدمي  يف  هي  الثانية 

يف  االإ�شتثمار  تفعيل  اأجــل  من  اخلا�س 

االإئتمان  ن 
ّ
ويت�شم املنتجة،  القطاعات 

يف  املعنية  ال�رصكات  اىل  م 
ّ
�شيقد الــذي 

تنفيذ امل�شاريع املتعلقة مبوؤمتر »�شيدر«. 

الهيئات  مــع  العمل  يف  هــي  والــثــالــثــة 

االإقت�شادية لتقدمي امل�شورة واالآراء حول 

 
ّ
النمو ُتعيد  التي  ــراءات  واالإج ال�شيا�شات 

لالإقت�شاد وتعّزز من االإ�شتدامة املالية. 

اأ�شا�شي  حتّدي  امل�رصيف  القطاع  يواجه 

بالعقوبات  امل�شتمر  التلويح  ظــّل  يف 

هذا  القطاع  يــواجــه  كيف  االأمــريكــيــة. 

التحّدي؟ وهل ي�شكل خطراً اأ�شا�شيًا عليه؟

مواجهة  املــ�ــرصيف  الــقــطــاع  ا�ــشــتــطــاع 

والعقوبات  بالقوانني  املتعلقة  يات 
ّ
التحد

الدولية بحكمة وفعالية. فقد قام القطاع 

القوانني والعقوبات  التام بهذه  باالإلتزام 

بهدف احلفاظ على �شمعته وثقة اجلمهور 

واالأ�شواق املالية العاملية به،  وقد اأ�شبح 

باملعايري  د 
ّ
والتقي لــالإلــتــزام  منــوذجــًا 

القطاع  قــام  كما  املنطقة.  يف  الدولية 

لبنان  يف  امل�شارف  جمعية  طريق  عن 

العوا�شم  اإىل  وناجحة  متتالية  بزيارات 

القطاع  و�شعية  ل�رصح  العاملية  املالية 

الذي يقوم به على �شعيد  االإلتزام  ومدى 

االإرهاب  ومتويل  االأمــوال  غ�شل  مكافحة 

د 
ّ
والتقي ال�رصيبي  ب 

ّ
للتهر ي 

ّ
والت�شد

اأن  القول  ميكنني  وعليه،  بالعقوبات. 

و�شعه  يف  ما  عمل  قد  امل�رصيف  القطاع 

لدرء هذه املخاطر وهو مرتاح للو�شعية 

التنظيمية والرقابية التي حّققها يف هذه 

املجاالت. 

تفاؤل بمستقبل القطاع المصرفي
القطاع  مب�شتقبل  متفائلون  اأنتم  هل 

امل�رصيف ال �شيما جلهة تعاظم دوره على 

ال�شاحتني العربية والعاملية؟

تفاوؤيل  اأن  واأعتقد  متفائل،  اإنني  نعم 

حّققها  التي  الناجحة  التجارب  من  ينبع 

ع 
ّ
التو�ش �شعيد  على  امل�رصيف  القطاع 

العربي والدويل. فقد ا�شتطاع القطاع منذ 

القرن املا�شي مروراً باحلرب  خم�شينات 

يف  ع 
ّ
يتو�ش اأن  االأخــرية  واحلقبة  االأهلية 

اإيراداته  تعزيز  بهدف  والعامل  املنطقة 

 17 حاليًا  ينت�رص  حيث  خماطره،  وتنويع 

اإقليمية  33 دولة  القطاع يف  م�رصفًا من 

الـ  اخلارجية  ن�شاطاته  وتفوق  وعاملية 

20 % من اإجمايل ن�شاطاته. كما اأعتقد اأن 
تعاظم دور القطاع على ال�شاحتني العربية 

�شيق  ب�شبب  حمتوم  ــر  اأم هو  والدولية 

والكفاءات  واملهارات  اللبنانية  ال�شوق 

والتي  امل�رصيف  القطاع  بها  يتمّتع  التي 

اخلارجية.  االأ�ــشــواق  يف  النجاح  له 
ّ
تخو

وبالطبع، ي�شتفيد القطاع من فر�س التاآزر 

والتقاطع التي يوفرها االإنت�شار اخلارجي 

ويعّزز من خالل االإنت�شار اللبناين الوا�شع 

يف دول املنطقة واأوروبا واأفريقيا. 

لبنان والمهجر .. اداء جيد
م�رصفكم  يف  العمل  واقع  ت�شفون  كيف 

خالل عامي 2018 و2019؟

2018 كان عامًا  اأن عام  فيه  �شّك  ال  ا 
ّ
مم

وعلى  املــ�ــرصيف  الــقــطــاع  على  �شعبًا 

بنك  ا�شتطاع  ولكن  اللبناين.  االإقت�شاد 

ظة  لبنان واملهجر نتيجة �شيا�شاته املحافرِ

 
ً
وكفاءته االإدارية والت�شغيلية اأن يحّقق اأداء

الـ  اإىل حوايل  اأرباحه  ارتفعت  جيداً حيث 

511 مليون دوالر وهي االأعلى يف القطاع.  
ان�شحبت  فقد   ،2019 لــعــام  وبالن�شبة 

ال�شعبة  واملالية  االإقت�شادية  االأو�شاع 

عليه، ولكن ا�شتطاع البنك اأي�شًا اأن يحّقق 

يف  اأرباحه  ارتفعت  فقد  معقولة.  نتائج 

الف�شل االأول من العام اإىل 117.2 مليون 

نف�شها  الفرتة  عن   %  0.3 بزيادة  دوالر 

الت 
ّ
من عام 2018،  ونتج عنها اأعلى معد

بلغ  اإذ  امُلــدرجــة  البنوك  بــني  الربحية 

 14 العادية  االأ�شهم  متو�شط  على  املردود 

% واملردود على متو�شط املوجودات 1.3 
%. كما بلغت  موجودات البنك 37.8 مليار 
دوالر بزيادة 2.8 % عن نهاية عام 2018. 

لالإقت�شاد  اأف�شل  اأداء  اإىل  البنك  ويتطّلع 

اللبناين يف الن�شف الثاين من عام 2019 

ويف عام 2020 مع البدء بتطبيق امليزانية 

رات موؤمتر »�شيدر« .
ّ
اجلديدة ومقر

منتجات  لطرح  م�شتقبلية  هل من خطط 

جديدة اأو اإفتتاح فروع جديدة يف لبنان 

واخلارج؟

قام البنك يف عام 2018 بفتح فرع جديد 

اأ�شبح  حتى  تقال  مــار   – احلازمية  يف 

كما  فرعًا.   77 الـ  لبنان  يف  فروعه  عدد 

فروع جديدة يف م�رص  بفتح  البنك  يقوم 

ويتوّقع اأن يبلغ عدد فروعه يف نهاية هذا 

العام الـ 47 فرعًا. وعلى �شعيد املنتجات، 

ي�شعى البنك حاليًا اإىل تعزيز جماالته يف 

الرقمي  والتوا�شل  االإلكرتونية  ال�شريفة 

مع العمالء ذلك جتاوبًا مع رغبة العمالء 

ويقوم  العاملية.  الــتــطــورات  وملــواكــبــة 

خدمات  بتطوير  املجال  هــذا  يف  البنك 

 e Cash كـ  زة 
ّ
ممي وتكنولوجية  رقمية 

من  تزيد  كّلها   ،Blom Payو  e Blom و 

ارتفع  التي  االإلكرتونية  ال�شريفة  فعالية 

 %  35 ـــ  ال اإىل  العمالء  بــني  اإ�شتعمالها 

للبنك  الرقمي  ل 
ّ
التحو ن 

ّ
ويت�شم منهم. 

جديدة  فروع  فتح  على  االإعتماد  تخفيف 

وذلك ب�شبب خف�س النفقات وعدم احلاجة 

اإليها يف ظّل االإ�شتعمال املتزايد لل�شريفة 

االإلكرتونية. 

 وجهان للمنافسات.. 
سلبي وايجابي

القطاع  املناف�شة يف  واقع  ت�شفون  كيف 

امل�رصيف؟

�شوق  هو  اللبناين  امل�رصيف  ال�شوق  اإن 

م�شبع حيث يتواجد 49 بنكًا جتاريًا و 16 

  4 الـ  ى 
ّ
يتعد ال  �شوق  يف  اإ�شتثماريًا  بنكًا 

ة 
ّ
مليون ن�شمة. وينجم عنها مناف�شة حاد

وفائ�شة توؤّثر �شلبيًا على اأرباح امل�شارف 

ي بالطبع اإىل زيادة يف نوعية 
ّ
ولكنها توؤد

امل�رصفية.  واملنتجات  اخلدمات  ع 
ّ
وتنو

نرى  االأهــمــيــة،  مــن  نف�شه  الــقــدر  وعــلــى 

الدمج  عمليات  من  املزيد  لذلك  نتيجًة 

واحليازة لرت�شيد حجم ال�شوق  ومبباركة 

يف  القطاع  �شهد  فقد  لبنان.  م�رصف  من 

دمج  عمليات  االأخــرية  اخلم�س  ال�شنوات 

التجارية  البنوك  عدد  خف�شت  وحيازة 

من 54 بنكًا اإىل 49 بنكًا حاليًا، كان منها 

لفروع  واملهجر  لبنان  بنك  ودمج  حيازة 

بنك HSBC يف لبنان. ونتوّقع اأن ي�شتمر 

هذا املنحى يف امل�شتقبل خ�شو�شًا فيما 

يتعّلق بحيازة ودمج البنوك ال�شغرية من 

قبل البنوك املتو�شطة والكبرية. 
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■اأين تكمن اأهمية دور القطاع امل�رصيف يف امل�شاهمة خلروج 
لبنان من اأزمته املالية واالقت�شادية احلادة؟

من املهام  االأ�شا�شية للقطاع امل�رصيف مبا فيه  البنك املركزي، 

املطلوب  ومن  االإقت�شاد؛  منو  و  لتطوير  الالزم  التمويل  توفري 

اأي�شًا من م�رصف لبنان احلفاظ على ا�شتقرار �شعر �رصف العملة 

متو�شط  عتبة  الت�شخم  معدل  تخطي  دون  واحلوؤول  الوطنية 

الفوائد.

وبالفعل،  وما دامت اأ�شعار الفائدة الدولية واملحلية منخف�شة، 

النقدية،  بالتن�شيق مع امل�شارف املحلية من  ال�شلطات  متكنت 

حتقيق هذه االأهداف.

منذ عام 2011، ونظراً اإىل خ�شائ�س النظام ال�شيا�شي يف لبنان، 

اأدت احلرب يف �شورية  اإىل االإ�رصاع يف تدهور الو�شع االقت�شادي 

واملايل واالجتماعي حيث انخف�س النمو االقت�شادي يف لبنان 

اإىل ال�شفر تقريبا يف عام 2018 . 

الدولة  نفقات  يف  تكمن  املالية  لالأزمة  الرئي�شية  االأ�شباب  اإن 

املرتفعة  جداً نظراً اإىل اأهمية االأجور والتعوي�شات، بالن�شبة اإىل 

حجم خدمة الدين العام البالغ 86 مليار دوالر اأي حواىل 150% 

من الناجت املحلي، اإىل �شيا�شة ا�شتقرار �شعر ال�رصف، ف�شال عن 

الف�شاد الذي تت�شم به اخلدمات العامة.

�شحيح اأن �شيا�شة ا�شتقرار �شعر ال�رصف مكلفة،  ولكن اأقل بكثري 

من تكلفة حترير هذا ال�شعر  ال�شيء الذي يوؤدي اإىل عواقب وخيمة 

وي�شع البالد يف املجهول.

طلب اجلميع 
َ
كما اأن تقلي�س الدين العام، وبالتايل خدمته، هو م

الق�شاء  خالل  من  وميكن  ذلك  امل�رصيف.  القطاع  فيهم  مبن 

على الف�شاد، خف�س نفقات الدولة غري املنتجة، وزيادة مداخيل 

الدولْة من خالل حت�شني جباية ال�رصائب.

اجلدير بالذكر اأنه من ميزات عمل و اإدارة امل�شارف يف لبنان، 

اأموال   اللبنانية  امل�شارف  تدير   ال�شوق؛  لقواعد  وفقا  يتم  اأنه 

BBAC يتحّضر الفتتاح فروع جديدة في مناطق استراتيجية في المدى القريب
عساف: آفاق نمو االقتصاد عام 2019 غير مشجعة

بريوت  بنك  عام  مدير  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  اأ�شار 

والبالد العربية غ�شان ع�شاف اإىل اأن »الركود الذي 

ارتفاع  اللبناين مل ينتج فقط من  االقت�شاد  اأ�شاب 

كبري  انخفا�ش  من  اأكرب  ب�شكل  اإمنا  الفائدة،  اأ�شعار 

من  البلد  وم�شتقبل  بحا�رص  امل�شتثمرين  ثقة  يف 

الناحية  ال�شيا�شية االأمنية، املالية والنقدية.

ال�شعبة  الظروف  من  »بالرغم  اأنه  على  و�شّدد 

�شيلتزم القطاع امل�رصيف بجميع مهامه مع الرتكيز 

للقطاع  الت�شليف  وت�شجيع  دعم  بنوع خا�ش على 

كما  لبنان.  اإىل  الر�شاميل  تدفق  وَت�شجيع  اخلا�ش، 

يف  كما  حمليًا  التو�شعّية  ا�شرتاجتّيته  �شيوا�شل 

اخلارج لتحقيق انت�شار يدعم ن�شاطه وُينّوع قاعدة 

زبائنه �شعيًا منه اإىل تو�شيع نطاق ا�شتثماراته«. 

 BBAC ا�شرتاتيجية  �شعيد  »على  اأنه  وك�شف 

التو�شعّية، يوا�شل امل�رصف امل�شي قدمًا يف تو�شيع 

ففي  وخارجيًا.  اجلغرايف حمليا  وانت�شاره  ن�شاطه 

لبنان، قام بافتتاح فرعه ال 41 يف منطقة كو�شبا-

الكورة يف ال�شمال، كما يح�رّص الفتتاح فروع جديدة 

يف مناطق ا�شرتاتيجية يف املدى القريب«. 

»ال�شناعة  اإىل  حديث  يف  اأتي  ع�شاف  كالم 

واالقت�شاد«، هذا ن�شه:

مقابلة
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واالأقل خماطرة،  ربحًا  االأكرث  بالطريقة  واملودعني  امل�شاهمني 

امل�شارف  تقوم  اأن  املقبول  وغري  املمكن  غري  من  وبالتايل 

بتوظيفات مع الدولة خارج اأ�شعار ال�شوق اإذ اإنه يف هذه احلال 

غري املاألوفة، �شُتعطي اإ�شارة �شيئة جداً لالأ�شواق املالية العاملية. 

اإن  امل�شاهمة الرئي�شية للقطاع امل�رصيف يف ما يتعلق باالأزمة 

امل�رصف  مع  واالإيجابي  الدائم  التن�شيق   يف  تكمن  املالية 

املالئمة  النقدية  ال�شيا�شة  قرارات  وتنفيذ  التخاذ  املركزي 

بالتن�شيق مع ال�شلطات املالية.

فهو  اللبناين،  االقت�شاد  اأ�شاب  الذي  بالركود  يتعلق  ما  ويف 

ناجت لي�س فقط من ارتفاع اأ�شعار الفائدة، ولكن ب�شكل اأكرب من 

انخفا�س كبري يف ثقة امل�شتثمرين يف حا�رص وم�شتقبل البلد من 

الناحية  ال�شيا�شية االأمنية، املالية والنقدية.

وبالرغم من الظروف ال�شعبة �شيلتزم القطاع امل�رصيف بجميع 

مهامه مع الرتكيز بنوع خا�س على املجاالت التالية:

اإنه  توجد عالقة  اإذ  للقطاع اخلا�س  الت�شليف  ● دعم وت�شجيع 
اخلا�س  للقطاع  امل�رصيف  القطاع  ت�شليف  منو  بني  مبا�رصة 

والنمو االإقت�شادي ب�شكل عام.

االنت�شار  قبل  لبنان خا�شًة من  اإىل  الر�شاميل  تدفق  ● َت�شجيع 
االأجنبي  اال�شتثمار  جمموع   ل 

ّ
�شج لقد  ؛  اخلارج  يف  اللبناين 

مقابل    2017 لعام  دوالر  مليار   2.5 حواىل  لبنان  يف  املبا�رص 

2.9 مليار دوالر لعام 2018. 
من جماالت العمل املهم تطويرها، االأخذ  بعني االعتبار الطلب 

املتزايد على اخلدمات امل�رصفية الرقمية وبالتايل تطويرها.

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  �شيوا�شل  اأخرى،  ناحية  من 

انت�شار  لتحقيق  اخلارج  ويف  كما  حمليًا  ة 
ّ
التو�شعي ته 

ّ
ا�شرتاجتي

اإىل تو�شيع نطاق  ع قاعدة زبائنه �شعيًا منه 
ّ
نو

ُ
يدعم ن�شاطه وي

يفوق  اللبناين  امل�رصيف  القطاع  حجم  واأن  ًة 
ّ

خا�ش ا�شتثماراته 

اإىل رغبته يف توزيع املخاطر وتنويع  اإ�شافًة  االقت�شاد،  حجم 

ة. 
ّ
قاعدة الدخل والربحي

مُتّكنه،  بطاقات كبرية  اللبناين  امل�رصيف  القطاع  يتمتع  اأخرياً، 

�شتثمري القطاع اخلا�س املوؤهلني، امل�شاركة مع 
ُ
مع غريه من م

اأ�ش�س  القطاع العام يف متويل امل�شاريع الكربى للحكومة، وفق 

دها القوانني اأو االتفاقيات والعقود.
ّ
�شفافة حتد

من خالل هذه ال�رصاكة، ُت�شتثمر طاقات القطاع اخلا�س الكبرية 

يف �شتى جماالت تنمية االإقت�شاد اللبناين كقطاعات االإت�شاالت 

وجود  ال�رصاكة  هذه  جناح  عوامل  اأهم  ومن  والطاقة؛  والنقل 

اإن  نف�شه،  الوقت  يف  عة. 
ِّ
�شج

ُ
م وخارجية  حملية  �شيا�شية  بيئة 

يتعلق  ما  ال�رصاكة خا�شة يف  هذه  بقوة  يدعم  الدويل  املجتمع 

قد قي 
ُ
بالقطاعات امُلربحة كقطاع الكهرباء. ويف اآذار 2018، ع

ر�س خالله على �رصكات حملية، دولية ومالية 
ُ
بريوت موؤمتر ع

م�شاريع االإنفاق اال�شتثماري التي ميكن تنفيذها �شمن ال�رصاكة 

بني القطاعني العام واخلا�س.   

صعوبة االستمرار بنتائج إيجابية
■كيف ت�شفون واقع العمل يف م�رصفكم خالل الن�شف االأول من 

عام 2019؟

اإذ  م�شجعة  غري   2019 عام  اللبناين  لالقت�شاد  النمو  اآفاق  اإن 

االإقليمية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  احلال  تدهور  ا�شتمرار  اإن 

والداخلية اأدت اإىل ركود مع ن�شب تقارب ال�شفر باملئة. 

عة للم�شارف التجارية العاملة 
ّ
 بالفعل، ووفقًا للميزانية املجم

ا�شتمر  احلايل،  العام  من  االأوىل  اخلم�شة  ولالأ�شهر  لبنان،  يف 

نف�شها  بالفرتة  ومقارنة  بالتباطوؤ؛  القطاع  هذا  ن�شاط  تطور 

انخفا�شا بحواىل1-%،  ودائعه  �شجل جمموع   ،2018 عام  من 

الـ  للقطاع اخلا�س؛ ووفقًا الأو�شاع  للت�شليفات  وبحواىل5-% 

الودائع وجمموع  اأي�شًا جمموع  BBAC، وللفرتة نف�شها، �شجل 
الت�شليفات للقطاع اخلا�س تراجعًا م�شابهًا. 

بحواىل  ارتفاعًا  نف�شها،   وللفرتة  امليزانية،  جمموع  ل 
ّ
�شج واإذا 

من  التح�شن  هذا  ،ينتج   BBAC للـ  و6.5%+  للقطاع    %+9
الهند�شات املالية التي يقوم بها م�رصف لبنان حيث اإن ح�شة 

الـ BBAC تبدو اأقل  من متو�شط ح�شة م�شارف القطاع. 

انخفا�شًا ناجتًا بنوع  يف ما يتعلق باالأرباح، �شجل جمموعها 

وعلى  اللبنانية  اللرية  على  الفوائد  هوام�س  تقل�س  من  خا�س 

الدوالر؛ تقل�س  ناجت من زيادة اأ�شعار الفائدة يف ال�شوق اللبنانية 

ربر.
ُ
فرط وغري م

ُ
ب�شكل م

اإىل الزيادات ال�رصيبية  2019، ونظراً  مع ت�شويت ميزانية عام 

يتعلق  ما  يف  اإيجابية  بنتائج  اال�شتمرار   اإن  تت�شمنها،  التي 

�شيكون �شعبًا؛ ومن املطلوب  للم�شارف  النمو واالأرباح  بن�شب 

جهوداً مكثفة يف الداخل ويف اخلارج لتحقيقها.

توّسع جغرافي محلي وخارجي
■ما هي ا�شرتاتيجية امل�رصف التو�شعية للمرحلة املقبلة؟

امل�رصف  يوا�شل  ة، 
ّ
التو�شعي  BBAC ا�شرتاتيجية  �شعيد  على 

حمليا  اجلغرايف  وانت�شاره  ن�شاطه  تو�شيع  يف  قدمًا  امل�شي 

منطقة  يف   41 ال  فرعنا  بافتتاح  قمنا  لبنان،  ففي  وخارجيًا. 

ال�شمال، كما نح�رّص الفتتاح فروع جديدة  كو�شبا-الكورة يف 

اخلارج،  يف  ا 
ّ
اأم القريب.  املدى  يف  ا�شرتاتيجية  مناطق  يف 

ة لتحقيق انت�شار خارجي 
ّ
ته التو�شعي

ّ
فيوا�شل م�رصفنا ا�شرتاجتي

ع قاعدة زبائنه �شعيًا منه اإىل تو�شيع نطاق 
ّ
يدعم ن�شاطه وينو

اللبناين يفوق  القطاع امل�رصيف  واأن حجم  ًة 
ّ

اإ�شتثماراته خا�ش

حجم االقت�شاد، اإ�شافًة اإىل رغبته يف توزيع املخاطر وتنويع 

ع يف قرب�س، 
ّ
ة. من هنا بداأ م�رصوع التو�ش

ّ
قاعدة الدخل والربحي

وحتديداً يف ليما�شول، منذ اأكرث من 30 عامًا وقمنا بنقل الفرع 

بامل�رصف.  خا�س  حداثة  واأكرث  اأكرب  جديد  مقر  اإىل  الرئي�شي 

لها 
ّ
كما تدعم تواجدنا يف اخلارج ثالثة فروع يف العراق كان اأو

موقعًا  ونحتل  ة، 
ّ
ال�شليماني ويف  بغداد  يف   

ّ
ثم ومن  اأربيل  يف 

متقدمًا بني امل�شارف اللبنانية العاملة يف العراق حيث متكّنا 

من حتقيق نتائج ممتازة على  الرغم من الظروف التي متر بها 

عّزز من انت�شارنا يف اخلارج مكتب متثيلي يف مدينة 
ُ
البالد. وي

غّطي اأن�شطتنا يف 
ُ
ة املّتحدة حيث ي

ّ
اأبو ظبي يف االإمارات العربي

افتتحناه  جديد  متثيلي  ومكتب  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

اإىل تو�شيع نطاق  اأفريقيا وحتديداً يف نيجرييا. كما ن�شعى  يف 

واأفريقيا  االأو�شط  ال�رصق  منطقة  يف  اأخرى  دول  يف  تواجدنا 

ة بتاأٍن واّتقاٍن مرتبطة بجدول 
ّ
ة وفق خّطة معد

ّ
واأمريكا الالتيني

زمني مدرو�س.
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