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قطاع المصارف.. حصن منيع

طرح ال�شوؤال كثريا عند رجال الأعمال والقت�شاديني عن العوامل التي جعلت القطاع امل�رشيف اللبناين يعي�ش حاًل من املناعة 

القوية جتاه التطورات الأمنية اخلطرية التي يعي�شها الإقليم؟ وهذا ال�شوؤال يبقى م�رشوعًا لدى هوؤلء املهتمني، ولكن يف اأي قراءة 

مو�شوعية لهذا القطاع ميكن لنا روؤية املوؤ�رشات التي جعلته قويًا وح�شينًا يف وجه الأعا�شري، مكت�شبًا بذلك تقدير املوؤ�ش�شات 

املالية وامل�رشفية العاملية، وتتجلى هذه املوؤ�رشات بالتايل: 

الذي حافظ على  الدكتور ريا�ش �شالمة،  واإدارة رئي�شه  باإ�رشاف  التي يقوم بها م�رشف لبنان املركزي  الهند�شة املالية  اإدارة   1-

ال�شتقرار النقدي يف لبنان ونظم عمليات نقل الأموال واحلفاظ على �شالمة القطاع امل�رشيف ومراقبته وحتديد قوانينه، وقد ورد اأ�شم 

�شالمة كاأف�شل حمافظ بنك مركزي يف ال�رشق الأو�شط.

-2 اعتماد القطاع امل�رشيف اللبناين على ثقة امل�شتثمرين، والعمالء، واملودعني، املقيمني وغري املقيمني.

تواجهه،  التي  التحديات  اإزاء  العميقة  خربته  على  املحافظة  �شيا�شة  جراء  من  القطاع  بها  يتمتع  التي  التفا�شلية  امليزات   3-

ال�شيا�شية منها، والأمنية.

-4 و�شول اإجمايل موجودات امل�شارف التجارية العاملة حتى نهاية العام 2016 اإىل ما يعادل 204،3 مليارات دولر، مقابل ما 

يعادل 186،0 مليار دولر.

-5 تفوي�ش احلكومة اللبنانية البنك املركزي للحفاظ على ا�شتقرار اللرية كما الإبقاء على اأ�شعار الفائدة م�شتقرة.

-6 تاأكيد رئي�ش امل�رشف املركزي ريا�ش �شالمة اأن البنك �شيتخذ مبادرات للحفاظ على ال�شتقرار النقدي يف 2017 بعد عام من 

تنفيذ البنك برناجما للهند�شة املالية لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.

-7 ازدياد حجم ن�شاط القطاع امل�رشيف وعدد فروعه ما �شاعد يف و�شع 622 فر�شة عمل خالل العام 2016 فقط.

جميع هذه العوامل جعلت لبنان يحتل املرتبة الثالثة لعدد امل�شارف التي دخلت على الالئحة، وذلك بدخول 10 م�شارف لبنانية 

�شمن لئحة اأكرب 1000 م�رشف يف العامل، كما قال الأمني العام لحتاد امل�شارف العربية الأ�شتاذ و�شام فتوح، ووفق درا�شة حتليلية 

�شادرة عن الأمانة العامة لحتاد امل�شارف العربية.

ل �شك اأن م�رشف لبنان املركزي را�شيًا عن احتياطيات البالد من العملة ال�شعبة التي جرى تدعيمها على مدى اأ�شهر من 

عمليات “الهند�شة املالية” لت�شل اإىل م�شتويات قيا�شية، واأنه ل يعتزم القيام باأي عمليات اأخرى لتعزيز الحتياطيات. 

ويف هذا ال�شدد يقول �شالمة “اليوم بلغنا م�شتوى قيا�شيًا تاريخيًا”.

منت�شف  بحلول  دولر  مليار   41 اإىل  الأجنبية  العمالت  من  لبنان  احتياطيات  ارتفعت  الذهب،  وبا�شتثناء 

اأكتوبر/ ت�رشين الأول من حواىل 35 ملياراً قبل العمليات املالية التي �شاركت فيها وزارة املال والبنك 

املركزي وبنوك حملية يف يونيو /حزيران. وهذا ما �شي�شمح للبالد بتمويل احتياجاتها للقطاعني 

العام واخلا�ش، رغم اأن �شيولة العملة ال�شعبة منخف�شة يف املنطقة باأ�رشها وهذا يت�شح يف 

و�شع دول عربية اأخرى اإذ ا�شطر بع�شها اإىل اللجوء ل�شندوق النقد الدويل لدعم مركز العملة 

ال�شعبة لديه.

ويبقى ال�شوؤال هل حققت الهند�شة املالية الغر�ش منها وانتهت الآن؟ اجلواب، نعم، 

ومن تابع الن�شاط امل�رشيف اللبناين منذ العام 2016، يدرك معنى اأن يبقى هذا 

القطاع حم�شنًا ومنيعًا. 
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التح�سن ومل  �سيئًا من   2016 العام  الن�ساط امل�رضيف يف  عرف 

التباطوؤ  من  مزيداً  ال�سابقني،  العامني  يف  ح�سل  كما  ل، 
ّ
ي�سج

ليعود بذلك اىل م�ستويات النمو املحققة يف فرتة 2011 – 2013، 

م�رضف  بها  قام  التي  االأخ��رية  املالية  بالهند�سة  اواًل  متاأثراً 

�سيما  وال  الداخلية،  ال�سيا�سية  االأو�ساع  ن 
ّ
بتح�س وثانيًا  لبنان، 

جلهة انتخاب رئي�س للجمهورية اللبنانية بعد فراغ دام حواىل 

عامني ون�سف العام وال�سعي اىل تفعيل العمل املوؤ�س�ساتي من 

وامل�ستثمر  امل�ستهلك  متنح  وطنية  وحدة  حكومة  ت�سكيل  خلل 

مزيداً من الثقة.

وبقيت مناعة القطاع امل�رضيف قوية وجتّلت من خلل موؤ�رضات 

عدة، ما جعله يف و�سعية مريحة لتلبية احتياجات الزبائن مع 

نقاط  ال�سيولة امل�رضفية. وتكمن  احلفاظ على هام�س جيد من 

واملودعني  امل�ستثمرين  ثقة  على  اعتماده  يف  القطاع  هذا  قوة 

جهة،  من  و�سلبته،  القطاع  بجودة  املقيمني  وغري  املقيمني 

�سيا�سته  ج��راء  بها  يتمتع  التي  التفا�سلية  امل��ي��زات  وعلى 

املحافظة واخلربة العميقة ازاء التحديات التي تواجهه، من جهة 

اأخرى. ففي جميع احلقبات، وال �سيما حقبة االأزمات ال�سيا�سية 

واالأمنية واالإقت�سادية، حافظ القطاع امل�رضيف على ثقة العملء 

الرا�سخة مكت�سبًا تقدير املوؤ�س�سات املالية وامل�رضفية العاملية.

امل�سارف  موجودات  اإجمايل  و�سل   ،2016 العام  نهاية  ويف 

مليار لرية   307999 يوازي  ما  اىل  لبنان  العاملة يف  التجارية 

)ما يعادل 204،3 مليارات دوالر( مقابل 280379 مليار لرية )ما 

يعادل 186،0 مليار دوالر( يف نهاية العام 2015. وعليه، تكون 

هذه املوجودات قد ازدادت بن�سبة 9،9 % يف العام 2016 مقابل 

ن 
ّ
زيادة اأدنى ن�سبتها 5،9 % يف العام الذي �سبق. ويعزى التح�س

االأخرية  املقاي�سة  عمليات  اىل  خا�س  بوجه   2016 العام  يف 

مل�رضف لبنان.

الودائع .. مورد أساسي
امل�سارف  لن�ساط  االأ�سا�سي  املورد  االإجمالية  الودائع  وتبقى 

اإجمايل  من   %  81،5 �سّكلت  اإذ  لبنان،  يف  العاملة  التجارية 

العام  نهاية  يف   %  83،3(  2016 العام  نهاية  يف  املطلوبات 

2015( حمافظة على احل�سة الراجحة من جانب املطلوبات. واىل 
باالأموال  املتمثلة  الذاتية  مواردها  امل�سارف  ت�سيف  الودائع، 

ع 
ّ
اخلا�سة وموارد اأخرى من ال�سوق عند احلاجة. اذاً يعتمد تو�س

اإجمايل موجودات امل�سارف التجارية العاملة يف لبنان اىل حد 

كبري على منو ودائع القطاع اخلا�س املقيم وغري املقيم، والذي 

للإقت�ساد  الت�سليف  وحركة  اخل��ارج  من  االأم��وال  تدّفق  يغّذيه 

مواردها  زيادة  امل�سارف  وحتاول  واخلا�س.  العام  بقطاعيه 

ايداع  �سهادات  اإ�سدار  خلل  من  االأج��ل  والطويلة  املتو�سطة 

اإئتمان  وا�سهم تف�سيلية و�سندات دين مروؤو�سة وتاأمني خطوط 

من موؤ�س�سات ومنظمات و�سناديق عربية وعاملية. اال ان جممل 

متوا�سعة  زالت  ما  اخلا�سة  واالأم��وال  الودائع  خارج  امل��وارد 

وحتتاج اىل تطوير ا�سواق راأ�س املال.

ودائع القطاع الخاص
ت�سمل  والتي  الودائع،  قاعدة  و�سلت   ،2016 العام  نهاية  ويف 

بع�س  وودائ���ع  املقيم  وغ��ري  املقيم  اخل��ا���س  القطاع  ودائ���ع 

يعادل  )ما  لرية  مليار   250918 اىل  العام،  القطاع  موؤ�س�سات 

يعادل  )ما  لرية  مليار   233589 مقابل  دوالر(   مليار   166،4
تكون هذه  بذلك،   .2015 العام  نهاية  مليار دوالر( يف   154،95
الودائع قد ازدادت بن�سبة 7،4 يف العام 2016 مقابل زيادة ادنى 

ن بوجه خا�س 
ّ
مقدارها 5 % يف العام 2015. ويعزى هذا التح�س

اجتذاب ودائع  اىل قيام امل�سارف بجهود كبرية وجناحها يف 

مل�رضف  االأخرية  املالية  الهند�سة  اإطار  يف  اخلارج  من  جديدة 

لبنان. ومن املعلوم، ان القطاع امل�رضيف ي�ستقطب ب�سكل فاعل 

الودائع من اخلارج يف ا�سارة اىل اهمية دور االإغرتاب على هذا 

ال�سعيد، بحيث ت�سّكل حركة تدّفق الر�ساميل واالإ�ستثمارات من 

املغرتبني العاملني يف اخلارج دعامة ا�سا�سية للقطاع امل�رضيف 

املادي  للدعم  االإجتماعي  البعد  اىل  اإ�سافة  ككل،  وللإقت�ساد 

للأ�رض اللبنانية.

الهندسة المالية والتطورات السياسية اإليجابية حّسنتا أداء القطاع
مصارف لبنان تكسب تقدير المؤسسات العالمية
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اخلا�س  القطاع  ودائ��ع  ح�سة  بلغت  االأول،  كانون  نهاية  يف 

اخلا�س  القطاع  وح�سة  الودائع  اجمايل  من   %  77،2 املقيم 

%. وجتدر   2،4 العام  للقطاع  العائدة  وتلك   %  20،4 املقيم  غري 

ن �سهادات االإيداع التي ت�سدرها 
ّ
االإ�سارة اىل ان الودائع تت�سم

امل�سارف، وقد بلغت قيمة هذه ال�سهادات 500 مليون دوالر يف 

ز الودائع 
ّ
نهاية العام 2016 �ساأنها يف نهاية العام 2015. وتتمي

 )%  80 من  )اأك��رث  ادخ��ار  ح�سابات  غالبيتها  بكون  امل�رضفية 

وق�سرية االأجل )اأقل من 90 يومًا(.  ومرة اخرى، جنم منو الودائع 

2016 بوجه خا�س عن زيادة ودائع املقيمني والتي  العام  يف 

ا�ستاأثرت بحوايل 76،6 % منه �ساأنها يف العام 2015. على �سعيد 

اللبنانية  باللرية   %  35،7 بني  االإجمالية  الودائع  توّزعت   اآخر، 

و64،3 % بالعملت االأجنبية يف نهاية العام 2016 )36،5 % و 

63،5 % تباعًا يف نهاية العام 2015(. وارتفعت قليًل ن�سبة دولرة 
ودائع القطاع اخلا�س اىل 65،8 % يف نهاية العام 2016 مقابل 

64،9 % يف نهاية العام 2015.
بريوت  مدينة  يف  امل�رضفية  الودائع  ترتّكز  اأخ��رى،  جهة  من 

و�سواحيها، اإذ ا�ستقطبت هذه املنطقة حواىل 68،7 % من الودائع 

االإجمالية يف نهاية حزيران 2016 موّزعة على 48،1 % من العدد 

االإجمايل للمودعني، يف حني تعود ن�سبة 31،3 % من الودائع اىل 

املودعني،  جمموع  من   %  51،9 على  وتتوّزع  االأخرى  املناطق 

و�سواحيها  بريوت  بني  الوديعة  متو�سط  اختلف  على  يدل  ما 

واملناطق االأخرى.

توظيفات القطاع المصرفي
وح�سلت بع�س التغريات يف بنية توظيفات امل�سارف التجارية 

2016 قيا�سًا عل نهاية  العام  عند مقارنة املعطيات يف نهاية 

العام 2014. فقد تابعت ح�سة الودائع لدى م�رضف لبنان منحى 

نهاية  يف  التوظيفات  اإجمايل  من   %  43،7 اىل  لت�سل  االإرتفاع 

العام 2016 مقابل 36،1 % يف نهاية العام 2014. يف املقابل، 

اىل لت�سل  تراجعها  العام  للقطاع  الت�سليفات  ح�سة   تابعت 

العام  % يف نهاية   21،3 2016 مقابل  العام  % يف نهاية   17،0
ت ح�سة املوجودات اخلارجية يف الرتاجع لت�سل 

ّ
2014، وا�ستمر

اىل 11،3 % مقابل 13،8 % وذلك يف نهاية التاريجني املذكورين 

املمنوحة  الت�سليفات  ح�سة  قليًل  تراجعت  كذلك  التوايل.  على 

اىل   2014 العام  نهاية  % يف   25،8 من  املقيم  اخلا�س  للقطاع 

25،0 % يف نهاية العام 2016.

تسليفات القطاع الخاص
وغري  املقيم  اخلا�س  للقطاع  املمنوحة  الت�سليفات  ووا�سلت 

املقيم ارتفاعًا يف العام 2016 لتبلغ 86198 مليار لرية يف نهاية 

كانون االأول 2016 مقابل ما يقارب 81744 مليار لرية يف نهاية 

ل ارتفاعها اآخذ يف التباطوؤ عمومًا منذ 
ّ
العام 2015. غري اأن معد

5 �سنوات، عاك�سًا م�ستوى النمو االإقت�سادي ال�سعيف يف لبنان، 
 ،2015 العام  % يف   6،5 2016 مقابل  العام  % يف   5،4 بلغ  وقد 

لكن معدل منو هذه الت�سليفات يبقى جيداً ومقبواًل يف ظل بطء 

احلركة االإقت�سادية يف البلد وحالة عدم االإ�ستقرار يف املنطقة. 

وقد �سّكلت الت�سليفات للقطاع اخلا�س غري املقيم، والتي تتعّلق 

يف جزء كبري منها بتمويل م�ساريع لرجال اعمال لبنانيني يف 

توزع تسليفات القطاع المصرفي على القطاعات اإلقتصادية

الن�شبة القطاع

% 32،4 قطاع التجارة واخلدمات

% 9،8 قطاع ال�سناعة

% 18،0 قطاع البناء واملقاوالت

% 30،6 االأفراد والقرو�س ال�سخ�سية

% 18،6 القرو�س ال�سكنية

جدول يظهر توظيفات القطاع المصرفي

الن�شبة جمال التوظيف

% 43،7 الودائع

% 11،3 املوجودات اخلارجية

% 17 ت�سليفات ممنوحة للقطاع العام

% 25 ت�سليفات ممنوحة للقطاع اخلا�س
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يف  �سيما  وال  اخل����ارج، 

 الدول العربية واالفريقية،

اإج��م��ايل  م���ن   %  10،7
ال��ت�����س��ل��ي��ف��ات ل��ل��ق��ط��اع 

العام  نهاية  يف  اخلا�س 

2016 مقابل 11،4 % يف 
نهاية العام 2015.

امل�سارف  ت�ستمر  وهكذا 

ال���ق���ط���اع  مت����وي����ل  يف 

اخل��ا���س امل��ق��ي��م وغ��ري 

املقيم، اأفراداً وموؤ�س�سات، 

 بكلفة مقبولة تراوح بني

7 – 8 % يف املتو�سط باللرية والعملت االأجنبية، والآجال تتلءم 
الت�سليفات  قاربت  وقد  متويلها.  املطلوب  االأن�سطة  طبيعة  مع 

املحلي  الناجت  من   %  101 ي��وازي  ما  املقيم  اخلا�س  للقطاع 

مرتفعة  الن�سبة  هذه  وتعترب   .2016 العام  نهاية  يف  االإجمايل 

مقارنة مع مثيلتها يف العديد من الدول النا�سئة. وعلى �سبيل 

املثال، بلغت هذه الن�سبة 69 % يف منطقة ال�رضق االأو�سط و�سمال 

ل يف لبنان فيمكن 
ّ
اأفريقيا. اأما امل�ستوى املرتفع ن�سبيًا لهذا املعد

ل يف جزء كبري 
ّ
تف�سريه، من جهة، ب�سخامة الطلب اخلا�س املمو

من  وذلك  واملوؤ�س�سات،  االأفراد  ل�سالح  امل�سارف  قبل  منه من 

ب�سعف  اأخرى،  جهة  من  اال�ستهلك،  وبخا�سة  اال�ستثمار  اأجل 

التمويل  على  االأخ��رية  هذه  وطاقة  املوؤ�س�سات  قطاع  ر�سملة 

الذاتي وجلوئها الكثيف اىل التمويل امل�رضيف بعيداً من �سوقي 

االأ�سهم و�سندات دين بني ال�رضكات التي يفتقر اليها لبنان.

بالعملت  الت�سليفات  ن�سبة  انخف�ست  اأخ���رى،  ناحية  من 

اىل لت�سل  العملت  بهذه  ال��ودائ��ع  على  قيا�سًا   االأجنبية 

38،8 % يف نهاية كانون االأول 2016 مقابل 41،3 % يف نهاية 
باللرية  الت�سليفات  ن�سبة  ت 

ّ
ا�ستمر فيما   ،2015 االأول  كانون 

 2016 % يف نهاية العام   28،2 يف االإرتفاع لت�سل اىل حواىل 

مقابل 25،6 % يف نهاية العام 2015. وتبقى ن�سبة الت�سليفات 

اىل الودائع منخف�سة يف لبنان، يف ا�سارة اىل معدالت ال�سيولة 

املرتفعة التي يتمتع بها القطاع امل�رضيف اللبناين واىل حجم 

االدخار الوطني )مقيم وغري مقيم( املرتفع بالن�سبة اىل القدرة 

االإ�ستيعابية للإقت�ساد الوطني.

 2016 % يف العام   14،7 ومع ارتفاع الت�سليفات باللرية بن�سبة 

ن�سبة  من  اأ���رضع  بوترية  اي   ،2015 العام  يف   %  9،7 وبن�سبة 

ارتفاع الت�سليفات بالعملت االأجنبية التي بلغت 2،3 % و 5،5 % 

يف العامني املذكورين على التوايل، �سجل تراجع ا�سايف ملعدل 

دولرة الت�سليفات لي�سل اىل 72،6 % يف نهاية العام 2016 مقابل 

74،8 % يف نهاية العام 2015. 

توّزع التسليفات
وعلى �سعيد توزع الت�سليفات على القطاعات االإقت�سادية، فاإنه 

يتوافق ب�سورة عامة مع م�ساهمة القطاعات يف الناجت املحلي 

اىل  يحتاج  الذي  الزراعي  القطاع  ا�ستثنينا  ما  اذا  االإجمايل، 

العامل  دول  معظم  يف  احلال  هي  كما  متخ�س�سة  متويل  اآليات 

املتطورة منها والنا�سئة.

الت�سليفات  تركز  وي�ستمر 

ال���ت���ج���ارة  ق���ط���اع  يف 

الرغم  على  واخل��دم��ات 

امل�ستمر  ال���رتاج���ع  م��ن 

حل�سة هذا القطاع، والتي 

انخف�ست اىل 32،4 % من 

يف  الت�سليفات  اإج��م��ايل 

من   2016 ال��ع��ام  نهاية 

العام  نهاية  يف   34،0
ت��راج��ع��ت  ك��م��ا   ،2014
 ح�����س��ة ال�����س��ن��اع��ة اىل

على  املذكورين  التاريخني  نهاية  يف   %  10،8 من    %  9،8
التوايل. يف املقابل، ارتفعت ح�سة البناء واملقاوالت اىل 18،0 

 ،2014 العام  نهاية  يف   %  16،7 من   2016 العام  نهاية  يف   %
اأو القرو�س ال�سخ�سية ارتفاعها اىل  كما وا�سلت ح�سة االأفراد 

القرو�س  ح�سة  ارتفاع  مع   ،2016 العام  نهاية  يف   %  30،6
ح�سة  �سهدت  فيما   ،%  18،6 اىل  �سمنها  تدخل  التي  ال�سكنية 

القطاعات االأخرى تقلبات طفيفة �سعوداً او نزواًل.

ويظهر توزع هذه الت�سليفات على املناطق وامل�ستفيدين ترّكزها 

الوا�سح يف منطقة بريوت و�سواحيها ومل�سلحة �ساكنيها، مع 

ت�سجيل تراجع بطيء وتدريجي يف الوقت يف ح�سة هذه املنطقة 

لت�سل اىل 7،6 % من اجمايل الت�سليفات و 54،1 % من جمموع 

امل�ستفيدين يف نهاية ايلول 2016. ويعترب هذا الرتكز من�سجمًا 

مع تركز الن�ساط االإقت�سادي وترّكز ال�سكان وم�ستوى املداخيل 

يف العا�سمة وال�سواحي.

األداء المصرفي
للم�سارف  املجمعة  ال�سافية  االأرباح  بلغت   ،2016 العام  ويف 

دوالر(  مليون   1900( ل��رية   مليار   2864 لبنان  يف  العاملة 

 ،2015 2811 مليار لرية )1865 مليون دوالر( يف العام  مقابل 

 %  8،6 ن�سبتها  زيادة  %، مقابل   1،9 ن�سبتها  بزيادة طفيفة  اي 

يف العام 2015. وعليه، تراجع قليًل كل من العائد على متو�سط 

العام  1،01 يف  2016 مقابل  العام  % يف   0،95 املوجودات اىل 

الذي �سبق، والعائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني اىل 10،83 % 

من 11،51 % على التوايل.

وارتفعت ن�سبة الكلفة اىل املردود 53،3 % يف العام 2016 من 

نة جمموع 
ّ
49،5 % يف العام 2015. فقد ارتفعت الكلفة املت�سم

والت�سغيلية  والعمومية  االإدارية  واالأعباء  امل�ستخدمني  اعباء 

االأخرى بن�سبة 29،2 % يف حني ارتفع الناجت املايل ال�سايف 

املقبو�سة  الفوائد  %(، واملت�سمن �سايف   19،9( ادنى  بوترية 

�سايف  تراجع  وقد  االأخ��رى.  واالإي���رادات  العموالت  و�سايف 

 2016 العام  يف  بتح�سيلها  امل�سكوك  الديون  على  املوؤونات 

2015 لعدم ا�سطرار امل�سارف  قيا�سًا على ما بلغه يف العام 

االأو�ساع  االعتبار  يف  تاأخذ  اإ�سافية  موؤونات  تكوين  اىل 

يف  زبائنها  تطاول  التي  واملخاطر  واملحلية  االقت�سادية 

الدول املجاورة.
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ملف العدد

كبرية  اأهمية  امل�����رضيف  القطاع  ي��ويل 

الب�رضية،  امل��وارد  تطوير  يف  للإ�ستثمار 

العاملني يف القطاع  حيث ي�سكل تثقيف 

العمل  حت�سني  يف  اأ���س��ا���س��ي��ًا  ع��ن�����رضا 

االإنتاجية ويف مواكبة متغريات  وزيادة 

وتعتمد  العاملية.  امل�رضفية  ال�سناعة 

امل�سارف لهذا الغر�س �سيا�سة ا�ستخدام 

مرّكزة حول خريجي اجلامعات واإخ�ساع 

املوظفني والكوادر لتدريب مكّثف يتناول 

معظم نواحي العمل امل�رضيف.

ال�سنوي  ووفقًا لتقرير جمعية امل�سارف 

موظفي  ع���دد  ب��ل��غ  ف��ق��د   ،2016 ل��ع��ام 

 25260 لبنان  يف  العاملة  امل�سارف 

فئاتها  خمتلف  على  ت��وزع��وا  موظفًا 

امل�سارف  يف  �سخ�سًا   22689 كاالآتي: 

اأي م�����رضف��ًا(   32 )ع��دده��ا   ال��ت��ج��اري��ة 

و1064  العاملني،  جمموع  من   %  89،8
امل�ساهمة  ذات  امل�سارف  يف  �سخ�سًا 

م�سارف(،   7 )عددها  العربية  االكرثية 

امل�سارف  ف���روع  يف  موظفني  و409 

العربية )عددها 7( و 299 موظفًا يف فروع 

امل�سارف غري العربية )عددها 4( و 799 

�سخ�سًا يف م�سارف االأعمال )عددها 16 

وكلها �رضكات مغفلة لبنانية(.

كما ا�ستمر القطاع امل�رضيف اللبناين يف 

فتح باب التوظيف اأمام ال�سباب اللبناين، 

وازداد عدد العاملني مبقدار 622 �سخ�سًا 

يف العام 2016 مقابل زيادة اأعلى بلغت 

788 �سخ�سًا يف العام 2015.
القطاع  يف  االإ�ستخدام  ت��زاي��د  وي��ع��زى 

اللبناين اىل عوامل عدة، منها  امل�رضيف 

وتزايد  امل�سارف  ن�ساط  حجم  ازدي��اد 

الذي  العاملة  امل�رضفية  ال��ف��روع  ع��دد 

 ،2016 العام  نهاية  يف  فرعًا   1078 بلغ 

املقدمة  اخلدمات  تنوع  اىل  باالإ�سافة 

�سية يف املهام 
ّ

من قبل القطاع والتخ�س

امل�رضفية وخلق وحدات تعنى مبوا�سيع 

خ��ا���س��ة ودق��ي��ق��ة ت��واك��ب ال��ت��ط��ورات 

االمتثال  كوحدة  العاملية  واالإج���راءات 

ووحدة حماية العميل. 

الجنس
ن�سبة  ت��اب��ع��ت  اجل��ن�����س،  �سعيد  وع��ل��ى 

ال��ع��ام��لت م��ن جم��م��وع ال��ع��ام��ل��ني يف 

القطاع امل�رضيف اللبناين ارتفاعها لت�سل 

اىل 47،4 % يف نهاية العام 2016 )47،0 

 %  52،6 مقابل   )2015 العام  نهاية  يف 

للعاملني الذكور. وتتجاوز ن�سبة العاملت 

يف القطاع امل�رضيف اللبناين اىل حد كبري 

يف  االإجمالية  االأنثوية  العمالة  ن�سبة 

لبنان، واملقدرة بحوايل 25 %.

انخف�ست  العائلي،  الو�سع  �سعيد  وعلى 

% من جمموع   38،4 اىل  العازبني  ن�سبة 

عام  نهاية  يف  امل�سارف  يف  العاملني 

 %  48،5 و  ع��ازب��ات   %  51،5(  2016
ف�سكلت  املتزوجني  ن�سبة  عازبون(.اأما 

ال��ذك��ور  م��ن   %  55،1(  %  61،6 ح���واىل 

االأوالد  عدد  االإناث(وبلغ  من   % و44،9 

ولداً، مع   20430 الذين هم على عاتقهم 

اأعباء  من  امل�سارف  على  ذلك  يرّتب  ما 

ومنح  ومر�سية  عائلية  كتعوي�سات 

مدر�سية وتقدميات اأخرى.

وعلى �سعيد هرم االأعمار، ارتفعت قليًل 

اىل  االأربعني  �سن  دون  هم  الذين  ح�سة 

العام  يف  العاملني  جمموع  من   %  59،3
قابلها   )2015 العام  يف   %  58،4(  2016
اأعمارهم  تراوح  الذين  ح�سة  انخفا�س 

 %  36،1( %  35،1 60 �سنة اىل  40 و  بني 

يف العام 2015(، فيما بقيت ح�سة الذين 

�سبه  ع��ام��ًا  ال�ستني  اأع��م��اره��م  تتجاوز 

م�ستقرة على حواىل 5،6 %.

المستوى العلمي
وعلى �سعيد امل�ستوى العلمي، ال يزال عدد 

امل�رضيف  القطاع  يف  العاملني  اجلامعيني 

ن�سبة  و�سلت  بحيث  م�ستمر  ت��زاي��د  يف 

العمالة  اإج��م��ايل  من   %  77،6 اىل  ه��وؤالء 

امل�رضفية يف نهاية العام 2016 )76 % يف 

االرتفاع  هذا  ويف�رض   .)2015 العام  نهاية 

املتوا�سل اىل حد كبري بدخول املتخرجني 

القطاع  اىل  اجلامعية  ال�سهادات  حملة  من 

امل�رضيف اللبناين. فقد ازداد عدد العاملني 

العام  يف  جامعية  �سهادات  على  احلائزين 

 523 879 موظفًا توّزعوا بني  2016 مبقدار 
العام  يف  موظفًا   880( ذك��راً  و356  انثى 

363 ذكراً(.  و  انثى   517 2015 توزعوا بني 
الذين  كل  ح�سة  تابعت  ذل��ك،  م��وازاة  يف 

و�سلوا اىل م�ستوى البكالوريا اأو ما يعادلها 

انخفا�سها اىل 13،3 % )14،4 % يف نهاية 

اىل  ي�سلوا  مل  الذين  واأولئك   ،)2015 العام 

اىل العلمي  التح�سيل  من  امل�ستوى   ه��ذا 

9،2 % )9،6 %( يف التاريخني على التوايل.
ويظهر توزع العاملني يف القطاع امل�رضيف 

العلمي  التح�سيل  وم�ستوى  اجلن�س  ح�سب 

حملة  فئة  يف  الذكور  جتاوزن  االإناث  اأن 

ال�سهادة اجلامعية يف نهاية العام 2016، 

على  ح�سلن  اللواتي  ح�سة  اأن  حني  يف 

بلغت  يعادلها  ما  اأو  البكالوريا  �سهادة 

وح�سة  الفئة  ه��ذه  جمموع  من   %  40،6
البكالوريا م�ستوى  دون  ه��ن   ال��ل��وات��ي 

17،3 % مقابل ح�س�س اأكرب للذكور.

الرواتب والتعويضات
الرواتب  جمموع  بلغ   ،2016 العام  يف 

ازدياد حجم النشاط وعدد الفروع رفعا االستخدام
622 فرصة عمل 

طرحتها المصارف عام 2016
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والتعوي�سات التي خ�س�ستها امل�سارف 

مقابل  ل��رية  مليار   1888 ملوظفيها 

 ،2015 ال��ع��ام  يف  ل��رية  مليار   1795،4
2016، كما يف  وتعزى الزيادة يف العام 

ال�سنوية  الزيادة  اىل  العادية،  ال�سنوات 

وارتفاع عدد املوظفني وما ي�ستتبع من 

لتغطية  دة 
ّ
امل�سد االإ�سرتاكات  يف  زيادة 

العائلية  والتعوي�سات  ال�سحي  ال�سمان 

وتعوي�س نهاية اخلدمة وتقدميات اأخرى 

من�سو�س عليها يف العقد اجلماعي.

وعلى �سعيد توّزع الرواتب والتعوي�سات، 

 %  63،2 فقد �سكلت ح�سة الرواتب وحدها 

لتها امل�سارف 
ّ
من جمموع الكلفة التي حتم

اإزاء املوظفني يف العام 2016 )62،5 % يف 

االإجمالية  قيمتها  وبلغت   ،)2015 العام 

1122،3 مليارا  1193،2 مليار لرية مقابل 
ن�سبتها ب��زي��ادة  اأي   ،2015 ال��ع��ام   يف 

ارتفاع  اىل  الزيادة  هذه  وتعزى   .%  6،3
الزيادة  )622 �سخ�سًا( واىل  العاملني  عدد 

ال�سنوية التي متنحها امل�سارف ملوظفيها. 

االأ�سا�سي  ال��رات��ب  متو�سط  يكون  وبذلك 

دفع 16 
ُ
للموظف قد بلغ 2،95 مليون لرية ي

�سهراً كما ين�س عقد العمل اجلماعي مقابل 

2،85 مليوين لرية يف العام 2015.
من   %  2 العائلية  التعوي�سات  ومثلت 

القطاع  يف  امل��وظ��ف��ني  كلفة  جم��م��وع 

2016 �ساأنها تقريبًا  العام  امل�رضيف يف 

يف العام الذي �سبق، وبلغت قيمتها 38،1 

العام  37،3 ملياراً يف  مليار لرية مقابل 

2015، اأي بزيادة ن�سبتها 2،1 %.
واالأمومة،  املر�س  تعوي�سات  و�سّكلت 

 %  4،8 ال�سحي  بال�سمان  يعرف  ما  او 

�ساأنها  االإجمالية  املوظفني  كلفة  من 

هذه  قيمة  وارتفعت   ،2015 ال��ع��ام  يف 

يف  ل��رية  مليار   90،8 اىل  التعوي�سات 

لرية يف  مليار   86،7 مقابل   2016 العام 

العام 2015، اي مبا ن�سبته 4،7 %.

تعويضات نهاية الخدمة
اخلدمة  نهاية  تعوي�سات  ح�سة  و�سكلت 

يف  املوظفني  كلفة  جمموع  من   %  12،1
نهاية العام 2016 )13،0 % يف نهاية العام 

لرية  مليار   227،8 قيمتها  وبلغت   ،)2015
العام  نهاية  يف  لرية  مليار   232،6 مقابل 

2015، اي انها انخف�ست بن�سبة 2،1 %.
ويف تفا�سيل املنح املدر�سية، فقد ارتفعت 

قيمتها االإجمالية من 69،4 مليار لرية يف 

العام 2015 اىل 71،1 ملياراً، اأي مبا ن�سبته 

 %  5،6 قدرها  اأعلى  زي��ادة  مقابل   %  2،4
بلغت   ،2016 العام  ففي   .2015 العام  يف 

قيمة املنح املدر�سية الأوالد املوظفني يف 

املدار�س اخلا�سة، وعددهم 13667 تلميذاً، 

51،3 مليار لرية، اأي مبتو�سط قدره حواىل 
3 مليني و 755 الف لرية للتلميذ الواحد. 
املوظفون  تقا�ساها  التي  املبالغ  وبلغت 

اجلامعات  يف  امل�سجلني  اأوالده����م  ع��ن 

 18،3 طالبًا،   2884 وع��دده��م  اخلا�سة، 

املنحة  قيمة  متو�سط  اأن  اأي  لرية،  مليار 

ناهز 6 مليني و359 الف لرية لبنانية.

عدد موظفي المصارف العاملة في لبنان

22،689 م�سارف جتارية 32

1064 م�سارف ذات امل�ساهمة 7

الأكرثية العربية

409 امل�سارف العربية 7

229 فروع امل�سارف غري العربية 4

799 م�سارف االأعمال 16

25،260 املجموع 66

توّزع العاملين على صعيد المستوى العلمي

اجلن�ش الن�شبة امل�شتوى العلمي

40،6 ذكور و59،4 اإناث % 77،6 م�ستوى جامعي

59،4 ذكور و40،6 % اإناث % 13،3 البكالويا او ما يعادلها

82،7 % ذكور و 17،3% اإناث % 9،2 دون البكالوريا
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مقابلة

عرب  واملهجر  لبنان  بنك  حافظ  وقد 

ز وم�ستدام ان�سحب 
ّ
ال�سنني على اأداء ممي

يف ربحيته وميزانيته اإىل الف�سل االأول 

من عام 2017، على الرغم من الظروف 

التي  ال�سعبة  ال�سيا�سية واالقت�سادية 

متّكنت  وقد  املنطقة.  تواجه  زالت  ما 

واالإدارية  الت�سغيلية  امل�رضف  كفاءة 

من املحافظة على اأدنى ن�سبة للكلفة 

اإىل االإيرادات بني امل�سارف املدرجة 

حتى نهاية اأذار 2017 بلغت 34.23 % 

ما �ساهم بالتايل يف ارتفاع االأرباح 

اإىل م�ستوى بلغ 112.03 مليون دوالر 

االأرباح  باإرتفاع  ومدعومًا  اأمريكي، 

يف وحدات البنك الداخلية واخلارجية. 

وقد اأدى ذلك اأي�سًا اإىل احل�سول على 

متو�سط  اإىل  بالن�سبة  م��ردود  اأعلى 

بلغ املدرجة  البنوك  بني  املال   راأ�س 

ازدادت  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة   .%  15.45
دوالر  مليار   30.15 اإىل  املوجودات 

اأمريكي وحقوق امل�ساهمني اإىل 2.87 

بلغت  بينما  اأم��ريك��ي  دوالر  مليار 

الودائع 25.25 مليار دوالر اأمريكي. 

عة 
ّ
ويقدم »لبنان واملهجر« �سّلة متنو

م�ساريع  متويل  بهدف  القرو�س  من 

ون�ساطات تقوم بها ال�رضكات واالأفراد، 

على  النمو  دع��م  يف  منه  م�ساهمة 

عمل.  فر�س  وخلق  الوطني  امل�ستوى 

ووفقًا لرئي�س جمل�س اإدارة ومدير عام 

بنك لبنان واملهجر �سعد اأزهري »بلغت 

قرو�س »لبنان واملهجر« حتى نهاية 

الف�سل االأول من هذا العام 7.1 مليار 

 دوالر، توّزعت كالتايل: قرو�س جتزئة

 41 % ، قرو�س لل�رضكات 24 %، قرو�س 

لل�رضكات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم 

الكربى للم�ساريع  ق��رو���س   ،%  21 
6.5 %، وقرو�س للعقار 6 %«.  واأ�سار 
ازهري اإىل اأن »لبنان واملهجر ي�ساهم 

عرب  املعرفة«  »اإقت�ساد  بدعم  اأي�سًا 

امل�ساركة مببادرة م�رضف لبنان يف 

 ،)331 بتعميم  )املعروفة  ال�ساأن  هذا 

راأ�س  ا�ستثمارات من  وذلك من طريق 

مال البنك قاربت ال� 50 مليون دوالر 

بنك لبنان والمهجر .. حيث تضع المراجع العالمية ثقتها
أزهري:النموذج المصرفي اللبناني األنجح في المنطقة

واملهجر  لبنان  بنك  ميار�شهما  اللتان  والإحرتاف  احلكمة  �شاهمت 

يف جعله حمط ثقة اأهم املراجع العاملية والإقليمية التي تختاره 

بانتظام كاأف�شل م�رشف يف لبنان ما جعله يحتل موقعًا رياديًا بني 

امل�شارف اللبنانية.

كما مّكنت اخلدمات  ال�شاملة »لبنان واملهجر« من ن�شج عالقات 

طويلة الأمد مع عمالئه، وكرّ�شته عنوانًا ل�»راحة البال«.
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�رضكات  يف  ت�ستثمر  �سناديق  يف 

نا�سئة و�ساعدة يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واحلا�سب االآيل«.

ك��الم اأزه����ري اأت���ى يف ح��دي��ث مع 

»ال�شناعة والإقت�شاد«، هذا ن�شه: 

واق�����ع  ����م����ون 
ّ
ت����ق����ي كيف 

تاأّثر  هل  اليوم،  القطاع  امل�رشيف 

القطاع باملناخات ال�شلبية اخلارجية 

والداخلية؟

امل�رضيف  القطاع  اأن  فيه  �سّك  ال  ا 
ّ
مم

الداخلية  ال�سلبية  باملناخات  تاأّثر 

معدالت  انخف�ست  فقد  واخلارجية، 

يف  واالأرب�����اح  امل��ي��زان��ي��ة  يف  النمو 

ما  اإىل ن�سف  االأخرية  ال�ست  ال�سنوات 

كانت عليه يف عام 2010. ولكن رغم 

ذلك، ما زال اأداء القطاع مقبواًل نتيجة 

واملحافظة  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�سيا�سات 

يف  وخ��ربت��ه  ال��ق��ط��اع  يّتبعها  ال��ت��ي 

التعامل مع االإ�سطرابات االإقت�سادية 

يف  �سيا�ساته  اإىل  اإ�سافًة  وال�سيا�سية 

من  ع��ت 
ّ
ن��و التي  اخل��ارج��ي  ع 

ّ
التو�س

اإيراداته وخماطره. وعليه، بلغت ودائع 

الف�سل االأول من  القطاع حتى نهاية 

164.4 مليار دوالر بزيادة العام   هذا 

عام  م��ن  نف�سها  ال��ف��رتة  ع��ن   %  7.8
2016، كما بلغت القرو�س 57.2 مليار 
%. ويتمتع القطاع   3.9 دوالر بزيادة 

حيث  مقبولة  ربحية  مبعدالت  اأي�سًا 

املال  راأ�س  متو�سط  على  املردود  بلغ 

د 
ّ
اإىل مركز مايل جي اإ�سافًة   ،%  11.7

يّت�سم بن�سبة كفاية لراأ�س املال تفوق 

املتعرّثة  للقرو�س  ون�سبة   %  14 ال� 

تبلغ 3.6 % ون�سبة �سيولة اأولية تعادل 

 .% 57

اّتبعتها  التي  الو�شائل  هي  ما 
على  للحفاظ  اللبنانية  امل�شارف 

وكيف  ودول���ي���ًا؟  ع��رب��ي��ًا  �شمعتها 

اخلارجية  ال�شغوطات  القطاع  يواجه 

وخ�شو�شًا الأمريكية؟

على  اللبنانية  امل�����س��ارف  حت��اف��ظ 

امُل�ستدام  اأدائها  خلل  من  �سمعتها 

وت��واج��ده��ا  الع�رضية  ومنتجاتها 

الناجح يف اخلارج واإّتباعها �سيا�سات 

بالتن�سيق  �سليمة  وتنظيمية  رقابية 

التام مع م�رضف لبنان. ويف احلقيقة، 

عترب 
ُ
ي اللبناين  امل�رضيف  النموذج  اإن 

امل��ن��ط��ق��ة يف ظ��ّل  االأجن����ح يف  م��ن 

 
ّ

يخ�س ما  يف  ��ا 
ّ
اأم ال�سائدة.  الظروف 

اخلارجية،  ال�سغوطات  مع  التعامل 

كّل  تطبيق  اإىل  امل�سارف  عمدت  فقد 

حفاظًا  الدولية  والعقوبات  القوانني 

وم�ساحلها  و�سلمتها  �سمعتها  على 

وحدات  واأن�ساأت  عملئها  وم�سالح 

�سة يف هذا ال�ساأن. وهذا 
ّ

التزام متخ�س

كقانون  االأمريكية  القوانني  ن 
ّ
يت�سم

امل�����س��ارف  ق��ام��ت  ال���ذي   FATCA
بتطبيقه منذ عام 2014 من خلل اإبرام 

اخلزانة  وزارة  مع  فردية  اإتفاقيات 

عرب  امل�سارف  تقوم  كما  االأمريكية. 

لبنان بزيارات  جمعية امل�سارف يف 

مالية  اأ���س��واق  ذات  دول  اإىل  دوري��ة 

واأوروب��ا  املتحدة  كالواليات  مهمة 

تهدف اإىل �رضح موقف امل�سارف من 

واإبلغ  الدولية  واالإج��راءات  القوانني 

تطبيقها  يف  ب��االل��ت��زام  امل�سوؤولني 

د بها. 
ّ
والتقي

يف  اللبنانية  امل�شارف  ت�شاهم 
زلتم  ما  اللبنانية، هل  الدولة  متويل 

التمويل وما  م�شتعدين ملوا�شلة هذا 

هي �رشوط الإ�شتمرار بهذه اخلطوة؟

للدولة  امل�����س��ارف  ت�سليفات  تبلغ 

دوالر  مليار   38 ال�  حواىل  اللبنانية 

الدين  من   %  48 ح��واىل  بذلك  ومتّثل 

��ق��ارب 
ُ
 ال���ع���ام، ول��ك��ن��ه��ا مت��ّث��ل م��ا ي

موجودات  اإج��م��ايل  من   %  18.5 ال��� 

ًا. 
ّ
امل�سارف وهي ح�سة متدّنية ن�سبي

املوا�سلة  امل�سارف  باإمكان  وعليه، 

 حاجاتها وللقيام 
ّ
يف متويل الدولة ل�سد

�سدمات  اأي���ة  ول��ت��ليف  بخدماتها 

عدم  عن  تنجم  قد  للإقت�ساد  داخلية 

موا�سلة التمويل. هذا طبعًا ال يعني اأن 

امل�سارف �ستتمكن من متويل القطاع 

العام اإىل ما ال نهاية العتبارات تتعّلق 

ال�سيادي  والت�سنيف  ال�سيولة  بتوافر 

املتدين للبنان، االأمر الذي يتطّلب من 

القيام باإ�سلحات  الدولة واحلكومة  

العامة  املالية  يف  وهيكلية  اأ�سا�سية 

وم��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، وهي 

ي فقط اإىل انخفا�س 
ّ
اإ�سلحات ال توؤد

الدين  ون�سبة  امليزانية  عجوزات  يف 

اإىل  اأي�سًا  ي 
ّ
توؤد بل  الناجت  اإىل  العام 

وحت�سني  الفوائد  هيكل  يف  انخفا�س 

واال�ستثماري  االإقت�سادي  املناخ  يف 

يف البلد. 

طويلة  قرو�شًا  م�رشفكم  يقّدم 
يف  منه  م�شاهمًة  الأج��ل  ومتو�شطة 

الوطني،  امل�شتوى  على  النمو  دعم 

اأن��واع  ه��ي  م��ا  عمل،  فر�ش  وخلق 

القرو�ش التي تقّدمونها؟

عة 
ّ
م بنك لبنان واملهجر �سّلة متنو

ّ
يقد

م�ساريع  متويل  بهدف  القرو�س  من 

ون�����س��اط��ات ت��ق��وم ب��ه��ا ال�����رضك��ات 

واالأفراد. وقد بلغت قرو�س البنك حتى 

نهاية الف�سل االأول من هذا العام 7.1 

مليار دوالر توّزعت كالتايل: قرو�س 

لل�رضكات  ق��رو���س   ،  %  41 جت��زئ��ة 

ال�سغرية  لل�رضكات  قرو�س   ،%  24
قرو�س   ،  %  21 احلجم  واملتو�سطة 

وقرو�س   ،%  6.5 الكربى  للم�ساريع 

اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر    .%  6 للعقار 

البنك ي�ساهم اأي�سًا يف دعم »اقت�ساد 

مب��ب��ادرة  امل�ساركة  ع��رب  امل��ع��رف��ة« 

م�رضف لبنان بهذا ال�ساأن )املعروفة 

طريق  م��ن  وذل����ك   ،)331 بتعميم 

ا�ستثمارات من راأ�س مال البنك قاربت 

�سناديق  يف  دوالر  مليون   50 ال��� 

و�ساعدة  نا�سئة  �رضكات  يف  ت�ستثمر 

املعلومات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف 

واحلا�سب االآيل. 

38 مليار دوالر تبلغ 

تسليفات المصارف للدولة 

اللبنانية وتمّثل بذلك 

حوالى 48 % من الدين 

العام

7.1 مليارات دوالر بلغت 

قروض بنك لبنان والمهجر 

حتى نهاية الفصل األول 

من عام 2017
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كيف تقييمون واقع القطاع امل�رشيف اليوم؟
اإن جميع موؤ�رضات ن�ساط القطاع امل�رضيف اللبناين لعام 2016 

وللأ�سهر االأوىل من عام 2017 جيدة؛

عة 
ّ
امُلجم امليزانية  اإىل  واإ�ستناداً   ،  2016 عام  نهاية   ، بالفعل   

النمو  معدل  �سجل  لبنان،  يف  العاملة  التجارية  للم�سارف 

ال�سنوي 7.2 % ملجموع الودائع الذي بلغ 162.5 مليار دوالر ، 

وما يقارب ال 10 % ملجموع املوجودات الذي بلغ 203.4 مليار 

دوالر.

ارتفاعًا  م�سجلًة  احلايل  العام  بداية  بالّنمو  الودائع  ا�ستمرت 

ي كانون الثاين و �سباط 2017.
يَ
بحواىل ال2 مليار دوالر ل�سهر

التي  الهند�سات املالية  اإىل نتائج  الودائع  ويعود ق�سم من منو 

الثاين  الن�سف  2016، خا�سة يف  اأجراها م�رضف لبنان خلل 

منه؛ اأدت هذه الهند�سات اىل تدفق الر�ساميل من اخلارج اإذ اإنه 

 ، اخلارجية  لبنان  م�رضف  موجودات  تعزيز  اأهدافها  اأهم   من 

وفقًا  وموؤوناتها  امل�سارف  ر�سملة  زيادة  ت�سهيل  اإىل  اإ�سافًة 

اجلديدة  الدولية  املحا�سبة  وملعايري   ،Basel III ملتطلبات 

.IFRS9 املعروفة بال

اإن ا�ستقرار معدالت الفوائد واأ�سعار ال�رضف  اأخرى،  من ناحية 

ت�سكل اأي�سًا موؤ�رضاً اإجابيًا جداً لو�سع القطاع امل�رضيف واملايل 

يف لبنان.

BBAC.. مسيرة متواصلة من النمو
عساف: نواصل استراتيجيتنا التوسعية

مقابلة

والبالد  ب��ريوت  بنك  �شلك 

عقود  م��ر  على  العربية 

والتو�شع،  النمو  ط��ري��ق 

لي�شبح اأحد اأبرز امل�شارف 

يف  ال��ع��ام��ل��ة  اللبنانية 

على  امل�����رشيف  ال��ق��ط��اع 

اإذ  والعامل،  لبنان  �شعيد 

حّل موؤخراً �شمن اأكرب 1000 

م�رشف يف العامل.

عوامل عديدة كرّ�شت جناح 

بنك بريوت والبالد العربية، 

املتوا�شل  ال�شعي  اأبرزها 

ال�شوق  حاجات  ملواكبة 

حيث �شعى دائمًا اىل ابتكار 

متنوعة  م�رشفية  منتجات 

اآخذاً  حت�شينها  على  وعمل 

تعليقات  الإعتبار  بعني 

وتوقعات زبائنه.

وفقًا لرئي�ش جمل�ش اإدارة ومدير عام BBAC غ�شان 

حديثًا  العربية  والبالد  بريوت  بنك  فام  ع�شاف، 

امل�رشفية  اخلدمات  من  الثاين  اجليل  باإطالق 

با�رش  كما  واملوبايل.  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية 

بالدرهم  ائتمانية بالتينية  باإ�شدار بطاقة  موؤخراً 

وغري  امُلقيمني  لأعمال  ت�شهياًل   AED الإماراتي  

امُلقيمني يف دولة الإمارات 

العربّية املتحدة. بالإ�شافة 

الولء  برنامج  اإط��الق  اىل 

مينح  ال���ذي   MyRewards

امل�رشف  بطاقات  حاملي 

تلقائيًا  النقاط  الئتمانية 

بطاقاتهم  ا�شتخدامهم  عند 

كل  لت�شديد  الئتمانية 

نقطة  اأي  يف  م�شرتياتهم 

من نقاط البيع داخل لبنان 

اأو خارجه، وا�شتبدالها عرب 

اخلا�ش  الإلكرتوين  املوقع 

ب��ال��ربن��ام��ج ب��امل��ك��اف��اآت 

اأن  املميزة. وك�شف ع�شاف 

»امل�رشف يعمل اأي�شا على 

اإدخال اأجهزة ال�رشاف الآيل 

اأن  �شاأنها  من  التي  الذكية 

تلك  من  اأك��رث  مزايا  تقّدم 

رقمي  فرع  و�شع  اإىل  بالإ�شافة  حاليا،  املوجودة 

بالكامل قيد التجربة �شمن خطة امل�رشف وعلى 

اخلا�شة  �شيما  ول  ُة  امل�رِشفيَّ التقدميات  تو�شيع 

باْب.  بفئة ال�شَّ

كالم ع�شاف اتى يف حديث لل�شناعة والإقت�شاد، 

هذا ن�شه:
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مواكبة التطور
ما هي الو�شائل التي اتبعتها امل�شارف 
عربيًا  �شمعتها  على  للحفاظ  اللبنانية 

ودوليًا؟ وكيف يواجه القطاع ال�شغوطات 

اخلارجية وخ�شو�شًا الأمريكية؟ 

اأن  اللبناين  امل�رضيف  القطاع  عترب 
يَ
ي

املالية  القوانني  مع  با�ستخفاف  التعامل 

يف  �سلبًا  يوؤثر  اأن  ميكن  دوليًا  املطلوبة 

اإحجام  جراء  من  اللبناين  املايل  النظام 

التعامل  من  العاملية  املالية  املوؤ�س�سات 

تواكب  احل�سنة،  �سمعتها  على  املحافظة  وبهدف  بالتايل،  معه؛ 

امل�سارف اللبنانية التطور امُلّتبع يف امل�سارف العاملية ب�سكل 

مو�سوعي و�سفاف وتعمل على حت�سني �سمعة القطاع و�سورته 

يف  خا�سة  العاملي  املايل  النظام  من  جزءاً  ليبقى  اخلارج  يف 

االإرهاب  االأموال ومتويل  تبيي�س  بتداعيات مكافحة  يتعلق  ما 

هذا  يف  واالأوروبية  االأمريكية  والعقوبات  بالقوانني  واالإلتزام 

املجال.

فمنذ اأكرث من 15 عامًا، �سدر القانون رقم 318 املتعلق مبكافحة 

النيابي  اأقرها املجل�س  التي  القوانني  االأموال، وتعك�س  تبيي�س 

اإىل  اإ�سافة  اللبنانية،  الدولة  اإلتزام   2015 الثاين  ت�رضين  يف 

امل�سارف، بقواعد العمل وباملعايري امل�رضفية واملالية العاملية 

املرعية االإجراء. 

املالية  لل�سفافية  العاملي  »املنتدى  طلب  مع  وجتاوبًا  اأخرياً، 

 ،»OECD والتنمية  االإقت�سادي  التعاون  و»منظمة   ،»FMTF
ق املجل�س النيابي اللبناين نهاية �سهر ت�رضين الثاين 2016 

ّ
�سد

»ب�سكل  ال�رضيبية  املعلومات  بتبادل  تتعلق  قوانني  اأربعة  على 

قانون  تطبيق  جمال  وتو�سيع  حلامله،  االأ�سهم  اإلغاء  تلقائي«، 

العقوبات املتعلق بتمويل االإرهاب.

تعك�س هذه القوانني املالية اإلتزام الدولة اللبنانية بقواعد العمل 

االأمريكية  وبخا�سًة  العاملية،  واملالية  امل�رضفية  وباملعايري 

بالدوالر  اللبناين  امل�رضيف  القطاع  عمليات  معظم  كون  منها 

االأمريكي. وال بد من االإ�سارة يف جمال مكافحة التهرب ال�رضيبي 

اإىل القانون ال�رضيبي االأمريكي املعروف بقانون »فاتكا« والذي 

ان�سمت اإليه جميع امل�سارف العاملة يف لبنان.

الداخلية  االأو�ساع  كل  من  الرغم  وعلى 

يزال  ال  اخلارجية   والظروف  ال�سعبة 

بارزاً  قطاعًا  لبنان  يف  امل�رضيف  القطاع 

�سافية  اأرباحًا  ل 
ّ
وي�سج ينمو  وحيويًا٬ 

تطوير  عملية  ويوا�سل  عام،  بعد  عامًا 

الراأ�سمالية  ال�سعد  على  الداخلي  بنيانه 

كافة،  والتكنولوجية  واالإدارية  والب�رضية 

املايل  للعمل  اجلديدة  املعايري  ومواكبة 

وامل�رضيف الدويل، وتطوير قاعدة اخلدمات 

امل�رضفية، وحت�سني اآليات اإدارة املخاطر. 

امل�سارف  لدى  امللءة  ن�سبة  اأن  كما 

تفوق   3 بازل  اأ�سا�س  على   اللبنانية 

القطاع  اأن  على  ي�سهد  وهذا   ،% ال�12 

على  قادر  وهو  قويا،  يزال  ال  امل�رضيف 

تطوير  لدعم  اللزمة  ال�سيولة  توفري 

االإقت�ساد. 

منتجات جديدة
ما هي اخلدمات اجلديدة التي اطلقها 

BBAC موؤخراً؟
من  الثاين  اجليل  باإطلق  حديثا  قمنا 

عرب  االإلكرتونية،  امل�رضفية  اخلدمات 

با�ستمرار  ونعمل  واملوبايل،  االإنرتنت 

تعليقات  االعتبار  بعني  اآخذين  اخلدمات  هذه  حت�سني  على 

باإ�سدار بطاقة ائتمانية  وتوقعات زبائننا. كما با�رضنا موؤخراً 

امُلقيمني  الأعمال  ت�سهيًل   AED االإماراتي   بالدرهم  بلتينية 

باالإ�سافة  املتحدة.  ة 
ّ
العربي االإمارات  دولة  يف  امُلقيمني  وغري 

حاملي  مينح  الذي   MyRewards الوالء  برنامج  اإطلق  اىل 

ا�ستخدامهم  عند  تلقائيًا  النقاط  االئتمانية  امل�رضف  بطاقات 

من  نقطة  اأي  يف  م�سرتياتهم  كل  لت�سديد  االئتمانية  بطاقاتهم 

املوقع  عرب  وا�ستبدالها  خارجه٬  اأو  لبنان  داخل  البيع  نقاط 

اأي�سا  نعمل  املميزة.  باملكافاآت  بالربنامج  اخلا�س  االإلكرتوين 

م 
ّ
على اإدخال اأجهزة ال�رضاف االآيل الذكية التي من �ساأنها اأن تقد

اإىل و�سع فرع  اأكرث من تلك املوجودة حاليا، باالإ�سافة  مزايا 

تو�سيع  و نعمل على  التجربة �سمن خطتنا  قيد  بالكامل  رقمي 

اأننا  . كما 
نْ

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

حتاكي  للم�رضف  متكاملة  ع�رضية  �سورة  اإطلق  اإىل   نتطّلع 

امل�ستقبل وتلقي تطلعات االأجيال ال�ساعدة.

وماذا عن تو�شعات BBAC يف اخلارج؟ 
ة لتحقيق انت�سار خارجي 

ّ
ته التو�سعي

ّ
يوا�سل م�رضفنا ا�سرتاتيجي

نطاق  لتو�سيع  منه  �سعيًا  زبائنه  قاعدة  ع 
ّ
وينو ن�ساطه  يدعم 

يفوق  اللبناين  امل�رضيف  القطاع  حجم  واأن  ًة 
ّ

خا�س ا�ستثماراته 

وتنويع  املخاطر  توزيع  يف  لرغبته  اإ�سافًة  االإقت�ساد،  حجم 

ع من خلل 
ّ
التو�س بداأ م�رضوع  ة. من هنا 

ّ
الدخل والربحي قاعدة 

اإن�ساء فرع قرب�س يف ليما�سول حيث قمنا موؤّخراً باإطلقه يف 

حّلة جديدة بعد اإجناز مبنى حديث احتفااًل بتواجدنا يف اجلزيرة 

يف  تواجدنا  يدعم  كما  عامًا.  ثلثني  منذ 

لها 
ّ
اأو اخلارج ثلثة فروع يف العراق كان 

يف  وموؤّخراً  بغداد  يف   
ّ
ثم ومن  اإربيل  يف 

اخلارج  يف  انت�سارنا  عّزز 
ُ
ي و  ة. 

ّ
ال�سليماني

يف  ظبي  اأبو  مدينة  يف  متثيلي  مكتب 

غّطي 
ُ
ي حيث  املّتحدة  ة 

ّ
العربي االإمارات 

اأن�سطتنا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 

ومكتب متثيلي جديد افتتحناه موؤخراً يف 

اإىل  ن�سعى  نيجرييا.  يف  وحتديداً  اأفريقيا 

اأخرى يف  دول  تواجدنا يف  نطاق  تو�سيع 

واأمريكا  واأفريقيا  االأو�سط  ال�رضق  منطقة 

واّتقان  بتاأنٍّ  ة 
ّ
معد خّطة  وفق  ة 

ّ
اللتيني

مرتبطة بجدول زمني مدرو�س.

يسعى بنك بيروت والبالد 

العربية إلى توسيع نطاق 

تواجده في منطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا وأميركا 

الالتينّية وفق خّطة معّدة 

بتأنٍّ واّتقان مرتبطة 

بجدول زمني مدروس

يتطّلع بنك بيروت والبالد 

العربية إلى  إطالق صورة 

عصرية متكاملة للمصرف 

تحاكي المستقبل وتالقي 

تطلعات األجيال الصاعدة
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Contributing to economic growth is something that SGBL believes in and 
strives for constantly. That’s why we’ve partnered with several of the most 
well-established companies and brands in the country, in support of economic 
activities that lead to national prosperity and continuous progress. 
It’s SGBL’s way of getting the economy moving. 
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االحتاد  مبادرة  ان  اىل  �سا�سني  ولفت 

جتاه  العرب  للم�رضفيني  الدويل 

تاأييد االحتاد  اال�سكان تعربعن  م�رضف 

تقيم  التي  الدولية  االجتماعية  للمعايري 

ملا  بالن�سبة  املجتمع  ورفاهية  عافية 

الدخل  ا�سحاب  خا�سة  الفراده،  يتاأمن 

لل�سكن  جيدة  فر�س  من  املتوا�سع، 

ال�سقف  كونه  عدا  امل�سكن،  الن  اللئق، 

احلافز  هو  االن�سان،  اليه  يحتمي  الذي 

واال�ستقرار وتكوين  الزواج  لل�سباب على 

االن�سان  بني  الرابط  وهو  جديدة،  عائلة 

يف  للندماج  الدافع  وهو  واالر�س، 

املجتمع والوالء للنظام واحرتام القانون 

وتعزيز ال�سلم.«

اىل  اال�سارة  من  بد  ال  ال�سياق  هذا  ويف 

يف  ال�سباق  كان  االإ�سكان  م�رضف  ان 

خف�س الفائدة على قرو�سه ال�سكنية من 

5 % اإىل 3 %. و�سكل ذلك مفاجاأة كبرية 
عّززت قدرته التناف�سية ووّفرت له فر�سة 

لكن  ال�سكنية.  القرو�س  �سوق  يف  م 
ّ
التقد

م�رضف االإ�سكان مل يكن وحده ي�سعى اىل 

مب�ساٍع  يقوم  كان  اإذ  اخلطوة،  هذه  مثل 

للإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  مع  م�سرتكة 

حتقق  وقد  امل�سارف،  موافقة  النتزاع 

لهما ذلك.

م�رضف  جناح  ان  القول  من  بد  وال 

اال�سكان كان اأ�سهل واأ�رضع من غريه من 

موؤ�س�سات م�رضفية وغريها كونه مملوكًا 

بن�سبة 20 يف املئة من احلكومة اللبنانية 

امل�سارف  من  املئة  يف   80 وبن�سبة 

جمل�س  يف  ممثلن  وكلهما  اللبنانية 

بخف�س  القرار  اتخاذ  اأتاح  ما  االإدارة، 

الفائدة اإىل 3 يف املئة. 

املعايري  »احد  اأّن  �سا�سني  يو�سح 

اال�سا�سية للموافقة على القر�س هو الدخل 

العائلي ال دخل فرد واحد. هذا يعني اأّنه 

 اأخذ راتبي الزوج والزوجة اأو اخلطيب 
ّ
يتم

باالعتبار.  االإخوة  رواتب  اأو  واخلطيبة 

وهذا املو�سوع يجعل احل�سول على اأكرب 

قيمة ممكنة من القر�س ال�سكني اأمراً اأكرث 

من ممكن«.

ة اإيفاء القر�س ت�سل اإىل  ّ
 وي�سيف اأّن »مد

30 �سنة. وتبلغ الدفعة االأوىل من امل�سكن 
20 يف املئة على االأقل بالن�سبة للبنانيني 
العاملني فوق االأرا�سي اللبنانية و30يف 

ا قيمة ثلث 
ّ
املئة للعاملني يف اخلارج. اأم

القر�س  لت�سديد  تخ�س�س  التي  الراتب 

د طاقة االقرتا�س 
ّ
فهي ن�سبة عاملية حتد

ب على اأ�سا�س مدة الت�سديد والتي 
يَ
ت�س وحُتنْ

�سن  حتى  للموظف،  بالن�سبة  عمليًا  هي 

ال�سبعني  �سن  حتى  اأو  وال�ستني  الرابعة 

القر�س ميار�س يف  يف حال كان طالب 

املوؤ�س�سات.  اأ�سحاب  من  اأو  حرة  مهنة 

وت�سل قيمة القر�س الطويل االأجل لغاية 

800 مليون لرية. لكن يف جميع االأحوال، 
 80 القر�س  ن�سبة  تتخطى  اأن  ميكن  ال 

يف املئة من قيمة امل�سكن )70 يف املئة 

للعاملني خارج لبنان(.

اال�سكان  م�رضف  مينح  ان  املتوقع  ومن 

اىل  وا�ستنادا  العام2017  خلل 

اخلم�سة  لل�سهر  العائدة  االح�سائيات  

مببلغ  قرو�سا   2017 �سنة  من  االوىل 

اجمايل يرتاوح بني450 و 500 مليار ل.ل.

مقابلة

قروض »مصرف االسكان« تؤمن السكن الالئق
نال م�رشف ال�شكان يف لبنان 

ج��ائ��زة »ال��ت��م��ي��ز والجن���از 

امل�رشيف العربي« يف القرو�ش 

ال�شكنية للعام 2017، وت�شلمها 

رئي�ش جمل�ش الدارة - املدير 

العام للم�رشف ال�شتاذ جوزيف 

�شا�شني يف حفل اقيم يف مركز 

البيال،   - للمعار�ش  ب��ريوت 

امل�رشفيني  ك��ب��ار  بح�شور 

من  الرقابية  وال�شخ�شيات 

 املوؤ�ش�شات الدولية والقليمية.

وعرب �شا�شني عن �شكره لحتاد 

امل�شارف العربية لدى ت�شلمه 

هذه اجلائزة، يف كلمة، مل يغيب فيها اع�شاء جمل�ش 

ال�شكان،  م�رشف  يف  واملوظفني  وامل��دراء  الدارة 

العرب  للم�رشفيني  الدويل  »الحت��اد  �شكره  مبديا 

يف  العربي  امل�رشيف  والجناز  التميز  جائزة  على 

معتربا  ال�شكنية«،  القرو�ش 

تتويج  ه��ي  »اجل���ائ���زة  ان 

ل���دور م�����رشف ال���ش��ك��ان يف 

حتفيزالطلب ال�شكني يف ال�شوق 

ويف انعا�ش العر�ش وت�رشيفه، 

وحتريك قطاع البناء وبالتايل 

القطاعات  من  العديد  تن�شيط 

ال�شناعية واحلرفية والتجارية 

املرتبطة به، وخلق فر�ش عمل 

جديدة وت�رشيع دوران العجلة 

النمو.« وتعزيز   القت�شادية 

»ه��ذه  ان  �شا�شني  اك��د  كما 

جلهود  تقدير  ه��ي  اجل��ائ��زة 

الالئق  ال�شكن  تاأمني  ال�شكان وجناحه يف  م�رشف 

للبنانيني  واملتو�شط  املحدود  الدخل  ل�شحاب 

العاملني  واللبنانيني  كما  لبنان  يف  العاملني 

خارجه«. 



منح الحتاد الدويل 

للم�شرفّيني العرب م�شرف 

ال�شكان يف لبنان جائزة 

التمّيز والإجناز امل�شريف 

العربي يف القرو�س 

ال�شكنية لعام 2017. 

ت�شّلم رئي�س جمل�س الإدارة 

املدير العام مل�شرف الإ�شكان 

ال�شتاذ جوزيف �شا�شني 

اجلائزة يف اإحتفال اأقيم يف 

مركز بريوت للمعار�س – 

البيال، �شّم ح�شدًا من كبار 

امل�شرفّيني وال�شخ�شّيات 

الرقابية من املوؤ�ش�شات 

الدولية والقليمية.

واجلدير ذكره انه من 

املنتظر ان مينح م�شرف 

ال�شكان خالل العام 2017 

وا�شتنادا اىل الح�شائيات  

العائدة لال�شهر اخلم�شة 

الوىل من �شنة 2017 

قرو�شا مببلغ اجمايل 

يرتاوح بني 450 و 500 

مليار ل.ل.

جائزة »التمّيز والإجناز« مل�صرف الإ�صكان





التأمين.. قطاع معّقد وواعد في آن واحد

اعترب لبنان منذ �شنوات غري قليلة، رائداً وطليعيًا يف جمال �شناعة التاأمني يف املنطقة. وهو م�شمم على تطوير هذا الدور يف 

ال�شنوات القليلة املقبلة، ليعود �شباقا يف التجديد والتنويع واملعرفة العلمية واحلوكمة الر�شيدة واملتانة املالية.. وخ�شو�شًا اأن 

قطاع التاأمني ل يزال يحتل مرتبة متوا�شعة بالن�شبة اىل حجم القت�شاد املحلي عمومًا وبالنظر اىل قطاع اخلدمات املالية خ�شو�شًا، 

على الرغم من النمو الذي حققته �رشكات التاأمني خالل الأعوام املن�رشمة، واأن الإح�شاءات املتوافرة لوزارة القت�شاد والتجارة ت�شري 

اىل اأن حجم الأق�شاط يف القطاع ل تتعدى 1،3 مليار دولر �شنة 2012 و1،4 مليار دولر عام 2013، حمققة ن�شبة منو بلغت 5،6% 

يف 2012 و%9 يف 2013، يف وقت بلغت فيه اأرباح القطاع حواىل 50 مليون دولر لفروع التاأمينات العامة لكل من 2011 و2012.

اأ�شهر م�شت على ك�شف وزير القت�شاد والتجارة رائد خوري خالل لقاء مع �رشكات التاأمني يف اآذار/ مار�ش املا�شي، عن انتهاء الوزارة 

ال�رشكات و«حت�شني املنتجات«،  التاأمني، وذلك للم�شاهمة يف زيادة ر�شاميل  اإعداد م�رشوع قانون لدعم عملية دمج �رشكات  من 

وتاأكيد اأهمية قطاع التاأمني، وتاأكيد  تطويره.

وجاء هذا الك�شف للوزير خوري متزامنًا مع ك�شفه التو�شل اإىل اتفاق مع هيئة الأ�شواق املالية يهدف اإىل »تنظيم العالقة مع القطاع 

والت�رشيح  »فاتكا«  ومنها  اجلديدة  والأنظمة  املعاهدات  اأن  اإىل  ومطمئنًا  واملنتجات«،  املالية  امل�شائل  م�شتوى  على  وخ�شو�شا 

املبا�رش عن الأموال مع »غاتكا«، »ل تنطوي على خماطر كبرية« بالن�شبة اإىل قطاع التاأمني اللبناين نظرا اإىل »عدم وجود تداول 

على هذا امل�شتوى«.

وحول واقع الدمج وقوانني التاأمني ي�شري اخلبري القت�شادي لوي�ش حبيقة اإىل اأنه يتوجب على القوانني احرتام املواطن وهذا هو 

اإىل تطوير وحتديث، وعلى وزارة القت�شاد والتجارة القيام بهذه  الأ�شا�ش يف املو�شوع. م�شتدركًا بالقول: »هذه القوانني بحاجة 

املهمة وعلى جمعية �رشكات التاأمني اأن ت�شغط اأكرث، اإذ لي�ش لديها القوة والإندفاع الذي تتمتع به جمعية امل�شارف، ويجب عليها 

اأن »تطح�ش« وحتى اليوم هذا غائب على �شعيد اجلمعية«.

ويف ما يتعلق بوعي املواطن ي�رشح حبيقة: » ال�رشكات الكبرية اليوم لي�ش لديها م�شاكل. لكن املواطن جنده ينجذب اإىل ر�شم الدفع 

»الأويل«، غري منتبه اإىل اأن ال�رشكة الأرخ�ش �شتكون معاملتها اأ�شواأ«.

وكي يرتاح املواطن، يجب اأن يتعامل مع ال�رشكات املهمة والقوية، ما يعني عدداً اأقل من ال�رشكات، على اأن تكون هناك رقابة 

جدية اأكرث عليها. لأنه لو بقي عدد ال�رشكات كبرياً �شت�شعف، ويف حال الندماج �شتتوزع املخاطر على عدد اأقل من ال�رشكات، 

وعندها تكون كل �رشكة اأقوى.

اأما حول التاأمني امل�رشيف الذي هو عبارة عن ا�شرتاتيجية للم�رشف تق�شي ببيع منتجات التاأمني عرب �شبكة فروعه. 

وخا�شة اأن امل�شارف اللبنانية دخلت يف هذا املجال منذ نهاية الت�شعينات.

اإن هيكلية قطاع التاأمني �شبيهة بهيكلية القطاع امل�رشيف وعددها اأكرث من61 م�رشفا. ففي قطاع التاأمني 

ت�شتحوذ اأكرب ع�رش �رشكات عاملة يف لبنان على 66.4 يف املئة من �شوق التاأمني من الأق�شاط املكتتبة 

على غري احلياة يف العام 2013، يف حني بلغت ح�ّشة اأكرب ع�رشين �رشكة 85 يف املئة.

ولكن كيف ل�رشكات التاأمني اأن تتطور؟

التي  النفط والغاز،  ال�شمان يف لبنان حول تاأمني  اأن ندوة جمعية �رشكات  ل �شك يف 

اأقيمت يف متوز املا�شي. هذه الندوة قدمت اإحدى الإجابات عن ال�شوؤال ال�شابق حول 

اأهمية تاأمني هذه ال�شناعة لدللتها الوطنية ولذلك اعتربت رئي�شة جلنة الرقابة 

على هيئات ال�شمان يف لبنان بالنابة »نادين احلبال« اىل اأن »هذا القطاع 

معقد وواعد يف الوقت عينه«.
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»اإلقتصاد« تنجز قانون الدمج وتعد بخطة واعدة للقطاع

نتائج إيجابية لـ»شركات التأمين« 
في الفصل األول من 2017

اإيجابية  نتائج  التاأمني  قطاع  حقق  وقد 

ت�سري  اإذ   ،2017 م��ن  االأول  الف�سل  يف 

�رضكات  جمعية  ع��ن  ال�����س��ادرة  االأرق����ام 

التاأمني  اأق�ساط  اأن  اإىل  لبنان  يف  ال�سمان 

يف  دوالر  مليون   433،5 بلغت  لبنان  يف 

الف�سل االأول من العام 2017، اأي بارتفاع 

مليون   414،8 ع��ن  امل��ئ��ة  يف   4،5 ق���دره 

.2016 العام  من  نف�سه  الف�سل  يف   دوالر 

 medical(الطبي التاأمني  اأق�ساط  وبلغت 

يف  دوالر  مليون   premiums( 167،9
ي�سّكل  م��ا  اأي   ،2017 م��ن  االأول  الف�سل 

38،7 يف املئة من اإجمايل اأق�ساط القطاع. 

القت�شادي  بامل�شهد  التي حتيط  اليقني  عدم  اأجواء  من  الرغم  على 

اىل  فاإ�شافة  واعد.  مب�شتقبل  لبنان  يف  التاأمني  قطاع  يعد  العام، 

اإيجابية يف الف�شل الأول من 2017، جتلّت بت�شجيله  حتقيقه نتائج 

منواً بلغ 4.5 % مقارنة مع الفرتة نف�شها من العام 2016، حتمل وزارة 

الإقت�شاد والتجارة يف جعبتها الكثري للقطاع ففي حني اأعلن الوزير 

رائد خوري عن انتهاء الوزارة من اإعداد م�رشوع قانون لدعم عملية 

بينها  لها  ت�شجيعية  حوافز  توفري  خالل  من  التاأمني  �رشكات  دمج 

قرو�ش مي�رّشة، حت�رّش الوزارة خطة واعدة لقطاع التاأمني حيث يقوم 

فريق عمل جلنة مراقبة هيئات ال�شمان برئا�شة نادين احلبال، بجهود 

ا�شتثنائية لتطوير القطاع نحو الأف�شل.
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 life( احلياة  على  التاأمني  اأق�ساط  وتليها 

دوالر  م��لي��ني  ب�105،1   )premiums
التاأمني  اأق�����س��اط  ث��م  امل��ئ��ة(،  يف   24،3(

 )motor premiums( امل��رك��ب��ات  ع��ل��ى 

واأق�ساط   ،)%  19،6( دوالر  مليون  ب�84،88 

 )fire premiums(احلريق �سد  التاأمني 

امل��ئ��ة(،  يف   8،2( دوالر  مليون  ب�35،7 

 workmen( ال 
ّ
العم تعوي�سات  واأق�ساط 

compensation premiums( ب�13،6 مليون 
دوالر )3،1 يف املئة(، واأق�ساط التاأمني على 

مليني  )cargo premiums(ب�7،5  ال�سحن 

التامني  واأق�ساط  املئة(،  يف   1،7( دوالر 

 public( العامة  امل�سوؤولية  ح��وادث  على 

ب�5،1 مليني دوالر   )liability premiums
على  التاأمني  واأق�����س��اط  امل��ئ��ة(،  يف   1،2(

 engineering( الهند�سة  قطاع  ح��وادث 

يف   0،7( دوالر  مليني  ب�3   )premiums
من  التاأمني  اأق�ساط  بلغت  حني  يف  املئة(، 

ما  اأي  دوالر،  مليني   10،7 اأخ��رى  فئات 

االأق�ساط.  اإجمايل  من  املئة  يف   2،5 ي�سّكل 

العام  من  االأول  الف�سل  نتائج  وردت  وقد 

ملجموعة  االأ�سبوعية  الن�رضة  يف   2017
 .Lebanon This Week بيبلو�س   بنك 

التاأمني  اأق�ساط  اأن  اإىل  االأرق��ام  واأ�سارت 

اللبنانيني  املواطنني  تغطي  التي  الطبي 

نت بن�سبة 4 يف املئة، لت�سل اإىل 164 
ّ
حت�س

العام  من  االأول  الف�سل  يف  دوالر  مليون 

2017، يف حني ارتفعت االأق�ساط التي تغطي 
املغرتبني بن�سبة 18 يف املئة لت�سل اإىل 3،9 

اأق�ساط  اأن  اإىل  اأ�سارت  كما  دوالر.  مليني 

التاأمني غري االإلزامية على املركبات زادت 

مليون   71،7 اإىل  لت�سل  املئة  يف   1 بن�سبة 

دوالر يف الف�سل االأول من العام 2017، يف 

حني مل تتغري اأق�ساط التاأمني االإلزامية على 

ويظهر  دوالر.  مليون   13،2 عند  املركبات 

حوادث  على  التاأمني  اأق�ساط  اأن  التقرير 

قطاع الهند�سة ارتفعت بن�سبة 19 يف املئة 

لة 
ّ
م�سج  ،2017 العام  االأول من  الف�سل  يف 

الفئات،  جميع  ب��ني  ارت��ف��اع  ن�سبة  اأك��رب 

 +12( احلياة  على  التاأمني  اأق�ساط  تليها 

يف املئة(، واأق�ساط التاأمني الطبي )4+ يف 

املحركات،  على  التاأمني  واأق�ساط  املئة(، 

واأق�ساط  احلريق،  �سد  التاأمني  واأق�ساط 

التاأمني على ال�سحن والتامني على حوادث 

امل�سوؤولية العامة )1+ يف املئة لكل منهم(. 

تعوي�سات  اأق�ساط  انخف�ست  املقابل،  يف 

وتراجعت  امل��ئ��ة،  يف   2 بن�سبة  ��ال 
ّ
ال��ع��م

يف   8 بن�سبة  االأخرى  الفئات  من  االأق�ساط 

 .2017 العام  من  االأول  الف�سل  يف   املئة 

التعوي�سات  اإجمايل  بلغ  ويف موازاة ذلك، 

التاأمني242،8  �رضكات  قبل  من  املدفوعة 

العام  من  االأول  الف�سل  يف  دوالر  مليون 

2017، ما ميثل ارتفاًعا قدره 5،2 يف املئة 
نف�سه  الف�سل  يف  دوالر  مليون   230،8 عن 

من العام 2016. وبلغ اإجمايل التعوي�سات 

احلياة  غري  على  التاأمني  لفئة  املدفوعة 

االأول  الف�سل  يف  دوالر  مليون   162،85
2،2 يف املئة  اأي بارتفاع قدره  العام،  من 

االأول  الف�سل  يف  دوالر  مليون   159،3 عن 

اإجمايل  بلغ  ح��ني  يف   ،2016 ال��ع��ام  م��ن 

على  التاأمني  لفئة  املدفوعة  التعوي�سات 

احلياة 79،9 مليون دوالر ومنت بن�سبة11،8 

يف املئة عن 71،5 مليون دوالر يف الف�سل 

نف�سه من العام 2016. و�سّكلت التعوي�سات 

اإجمايل  من  املئة  يف   35،2 ن�سبة  الطبية 

العام  من  االأول  الف�سل  يف  التعوي�سات 

على  ال��ت��اأم��ني  تعوي�سات  يليها   ،2017
على  والتاأمني  املئة(،  يف   32،9( احلياة 

�سد  والتاأمني  املئة(،  يف   21( املركبات 

املئة  )2،9 يف  ال 
ّ
العم احلريق وتعوي�سات 

 0،8( ال�سحن  على  والتاأمني  منهما(،  لكل 

قطاع  ح��وادث  على  والتاأمني  املئة(،  يف 

على  والتاأمني  املئة(  يف   0،4( الهند�سة 

املئة(. يف   0،3( العامة  امل�سوؤولية   حوادث 

لفئة  امل��دف��وع��ة  التعوي�سات  وارت��ف��ع��ت 

التاأمني على احلياة بن�سبة 12 يف املئة يف 

تلك  ومنت   ،2017 العام  من  االأول  الف�سل 

على املركبات بن�سبة 7 يف املئة، وارتفعت 

 5 بن�سبة  ال�سحن  على  التاأمني  تعوي�سات 

يف املئة، ومنت التعوي�سات الطبية بن�سبة 

التعوي�سات  ارتفعت  حني  يف  املئة،  يف   3
يف   140 بن�سبة  اأخ��رى  بفئات  املرتبطة 

االأول  الف�سل  يف  �سنوي  اأ�سا�س  على  املئة 

انخف�ست  املقابل،  يف   .2017 العام  من 

 45 بن�سبة  احلريق  التاأمني �سد  تعوي�سات 

وتراجعت  املغطاة،  الفرتة  يف  املئة  يف 

تعوي�سات التاأمني على حوادث امل�سوؤولية 
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وزير  اإع��لن  بعد  موؤكداً  �رضكاته  بني 

االقت�ساد والتجارة رائد خوري انتهاء 

الوزارة من اإعداد م�رضوع قانون لدعم 

عملية دمج �رضكات التاأمني، من خلل 

بينها  لها،  ت�سجيعية  ح��واف��ز  توفري 

ة.
ّ

قرو�س مي�رض

كما ك�سفت وزارة االإقت�ساد عن وجود 

حيث  التاأمني  لقطاع  واع���دة  خطة 

يقوم فريق عمل جلنة مراقبة هيئات 

احل��ب��ال،  ن��ادي��ن  برئا�سة  ال�سمان 

القطاع  لتطوير  ا�ستثنائية  بجهود 

نحو االأف�سل.

التحتية  البنية  بتوفري  اخلطة  وتق�سي 

املنا�سب  القانوين  واالإط���ار  ال��لزم��ة 

قطاع  لتمكني  ال��ك��اف��ي��ة  واحل���واف���ز 

مليار   4.5 اإىل   1.5 من  النمو  من  التاأمني 

عرب  املقبلة،  ال�سنوات  خلل  اأمريكي  دوالر 

عدة خطوات اأبرزها:

خماطر  لت�سمل  التاأمني  رقعة  تو�سيع   -

قطاع  يف  حاليًا  م�سمونة  غ��ري  ج��دي��دة 

تاأمينات املمتلكات وامل�سوؤوليات والذي ال 

اإجمايل  من   %  16 عن  اليوم  ح�سته  تزيد 

اإنتاج قطاع التاأمني، حيث اإن كمية كبرية 

من االأ�سول حتتاج اإىل تاأمني. 

لي�سمل  الطبية  التاأمينات  نطاق  تو�سيع   -

خم��اط��ر االأم���را����س اخل��ط��رية، ح��ي��ث اإن 

كبرية  خدمة  يقّدم  االأمرا�س  هذه  تاأمني 

االأرباح  تعزيز  يف  ي�ساهم  كما  للمواطنني 

الفنية للم�ساهمني يف القطاع.

- تطوير التاأمينات التقاعدية �سمن االإطار 

التطور  هذا  ي�سكل  اإذ  ال�سحيح،  القانوين 

يوجد  ال  القطاع.  مل�ستقبل  اأ�سا�س  حجر 

اأو  ال�سيخوخة  ل�سمان  نظام  اأي  لبنان  يف 

منافع  اإن  حيث  اخلا�س،  للقطاع  التقاعد 

نظام تعوي�س نهاية اخلدمة غري منا�سبة. 

تقاعد  نظام  اأن  اإىل  التقديرات  وت�سري 

اإلزامي، �سبيه بالنظام االأمريكي املعروف 

اأ�سول  جتميع  اإىل  ي��وؤدي  قد   ،401-k ب� 

د.اأ.  مليارات   10 عن  تزيد  قد  االأمد  طويلة 

يف غ�سون �سنوات قليلة.

مراقبة  للجنة  الرقابة  نطاق  تو�سيع   -

التعا�سد  �سناديق  ت�سمل  ال�سمان  هيئات 

التي تقدم الأع�سائها منتجات تاأمني طبي 

اإىل  املنت�سبني  عدد  يقّدر  حيث  وتقاعدي، 

هذه ال�سناديق ب� 400.000.

- العمل على اإي�سال التاأمينات الطبية اإىل 

اأكرب عدد ممكن من املواطنني .

العام  يف  دوالر   850،000 م��ن   »ATI«
2015 اإىل 990،000 مليون دوالر يف العام 
2016. وقد جاءت نتائج امل�سح يف الن�رضة 
بيبلو�س«  »ب��ن��ك  ملجموعة  االأ�سبوعية 

.Lebanon This Week
التاأمني  ن ترتيب ثلث من �رضكات 

ّ
وحت�س

الع�رضين االأوىل وتراجع ترتيب ثلث منها، 

14 منها على حاله.  ترتيب  بقي  يف حني 

 الئحة وترتيب ال�رضكات الع�رضة 
ّ

ومل تتغري

لت ت�سعة من 
ّ
االأوىل من العام 2015. و�سج

�رضكات التاأمني الع�رضة االأوىل زيادات يف 

اأق�ساط �رضكة  اأق�ساطها، يف حني تراجعت 

من   %  1،3 بن�سبة   »AXA Middle East«
الع�رضة  ال�رضكات  و�سيطرت   .2015 العام 

العام  يف  ال�سوق  من   %  64،5 على  االأوىل 

2016، مقارنة مع ن�سبة 64،8 % يف العام 
بينما   ،2014 العام  يف   % و66،7   2015
االأوىل  الع�رضين  ال�رضكات  ح�سة  بلغت 

العام  يف  االأق�ساط  جمموع  من   %  86،9
2016، مقارنًة مع 85،9 % يف العام 2013 
اإجمايل  وبلغ   .2014 العام  يف   % و85،8 

اأق�ساط التاأمني على غري احلياة لل�رضكات 

يف  دوالر  مليون   704،2 االأوىل  الع�رضة 

العام 2016، مقارنًة ب� 686،7 مليون دوالر 

لل�رضكات  اأمريكي  دوالر  مليون  و689،9 

و2014،   2015 العام  يف  االأوىل  الع�رضة 

على التوايل. 

خطوة واعدة
وبرزت يف االآونة االأخرية عدة موؤ�رضات ت�سري 

اىل �سري قطاع التاأمني على طريق الت�سحيح، 

الدمج  القطاع نحو عمليات  ه 
ّ

اأ�سبح توج اإذ 

العامة بن�سبة 20 يف املئة وانخف�ست 

ح��وادث  على  ال��ت��اأم��ني  تعوي�سات 

املئة،  يف   15 بن�سبة  الهند�سة  قطاع 

بن�سبة  ال 
ّ
العم تعوي�سات  وتراجعت 

املا�سي.  بالعام  مقارنة  املئة  يف   8
علوة على ذلك، �سّكلت خطط احلماية 

 protection with( االدخ����ار  ع��رب 

يف   59 ن�سبة   )savings policies
املئة من اإجمايل اأق�ساط التاأمني على 

احلياة و22،4 يف املئة من عدد عقود 

التاأمني على احلياة يف الف�سل االأول 

من العام 2017، يف حني �سّكلت خطط 

 life protection( احلماية على احلياة

plans( ن�سبة 41 يف املئة من اإجمايل 
اأق�ساط التاأمني على احلياة و77،6 يف 

احلياة خلل  عدد عقود  اإجمايل  من  املئة 

الفرتة املغطاة.

ترتيب الشركات في 2016
لبنان  يف  التاأمني  ���رضك��ات  ع��دد  ويبلغ 

منها  �رضكات   5 تقّدم  �رضكة،   52 حاليًا 

تقّدم  حني  يف  فقط  احلياة  على  تاأمينات 

16 �رضكة خدمات ال تت�سمن التاأمني على 
احلياة وتقّدم ال�31 �رضكة املتبقية خدمات 

خمتلطة.

�رضكات  خم�س  اأك��رب  ترتيب  حيث  وم��ن 

عام  احلياةيف  غري  على  التاأمني  فئة  يف 

 »MEDGULF« �رضكة  حافظت   ،2016
اإج��م��ايل  بلغ  بحيث  االأول  امل��رك��ز  على 

تلتها  وقد  دوالر،  مليون   102،5 اأق�ساطها 

دوالر،  م��ل��ي��ون   99،6 م��ع   »Bankers«

مليون   80،8 مع   »AXA Middle East»و

 73،8 م��ع   »Libano-Suisse«و دوالر، 

مليون دوالر، و»Fidelity« مع 68،2 مليون 

دوالر. وقد جاءت �رضكة »ADIR« التابعة 

لبنك بيبلو�س يف املرتبة 17 اإذ بلغت قيمة 

اق�ساطها 22 مليون دوالر يف العام 2016. 

 وتقدمت مرتبة كل من »Burgan«، و»LCI« و

»ATI« بثلث مراكز اإىل املركز ال�26، وال�36 
ن�سبة  اأكرب  لت 

ّ
و�سج التوايل،  على  وال�41، 

العاملة  ال�45  ال�رّضكات  ترتيب  يف  تقّدم 

اأق�ساط  اإجمايل  ارتفعت  وق��د  لبنان.  يف 

»Burgan« من 7،6 مليون دوالر يف العام 

2015 اإىل 8،5 مليون دوالر اأمريكي يف العام 
2016، ومنت اأق�ساط »LCI« من 2،6 مليون 
دوالر يف العام 2015 اإىل 4،3 مليون دوالر 

 يف العام املا�سي، يف حني ارتفعت اأق�ساط



 فلل جاهزة وعقارات مفرزة للبيع 

على �شفوح اأرز عني زحلتا - نبع ال�شفا

الموقع:
منطقة  يف  امل�رشوع  يقع 

عني زحلتا فوق اأعلى مرتفعات 

جبل لبنان امل�شهورة مبناخها 

وغابات  ومياهها  ومناظرها 

بالقرب  اجلميلة  �شنوبرها 

الأرز  غابات  اأكرب  اأهم  من 

التاريخية.

مميزات الموقع:
التجاور مع حممية اأرز ال�شوف والتي ت�شم غابتي 

اأرز عني زحلتا واأرز الباروك.

القرب من �شاللت ومطاعم نبع ال�شفا والباروك

القرب من منطقة بيت الدين ودير القمر

القرب من امل�شاريع ال�شياحية على �شاطئ الدامور

بجوار نادي الفرو�شية يف عني زحلتا 
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ملف العدد

يعّزز التنمية المستدامة ويقلّل نسبة التقاضي بين المصانع

 التأمين الصناعي ليس ضريبة .. 
إّنما خطوة وقائية

يف عام 2012، وبعد �شل�شلة حوادث حريق �شهدتها امل�شانع يف لبنان، اأب�رش قرار فر�ش التاأمني 

الإلزامي على امل�شانع النور،  مع اإ�رشار وزير ال�شناعة ال�شابق فريج �شابوجنيان على اإقراره باأق�شى 

�رشعة ممكنة للحد من اخل�شائر وتاأمني التعوي�ش الالئق بامل�شانع املت�رشرة.

من دون �شك، حملت هذه اخلطوة اإ�شارات كثرية اإىل الإ�رشار على حماية القطاع ال�شناعي واحلفاظ 

على ا�شتمرارية منوه، اإل اأنها �شهدت اعرتا�ش البع�ش من اأ�شحاب امل�شانع ال�شغرية الذين راأوا فيها 

رفعًا يف تكاليف الإنتاج وت�شغيل امل�شانع.

ومن خالل  �شنوات،   5 مرور  بعد  ولكن  �شابوجنيان،  قرار  �شوابية  البحث يف  ل ميكن  الواقع،  يف 

ال�شناعي،  التاأمني  اأهمية  القائم حول  ال�شناعيني وتو�شيحًا لبع�ش اجلدل  بقائها على متا�ش مع 

ت�شلّط »ال�شناعة والإقت�شاد« ال�شوء على الإيجابيات التي يحملها هذا التاأمني يف تعزيز ا�شتمرارية 

التنمية امل�شتدامة وخف�ش ن�شبة التقا�شي بني امل�شانع.

املخاطر وحجم اأ�رضارها عند حدوثها يف 

امل�ستقبل.

ال��دول  وجميع  لبنان  ويف  ال��واق��ع،  يف 

اأ�سحاب  م��ن  الكثري  ي�سعى  امل��ت��ط��ورة، 

امل�سانع اىل اإجراء التاأمني على ممتلكاتهم 

االعتماد  ميكن  مهمًا  جانبًا  يعد  ذاك  الأن 

بتخفيف عبء  االأخطار  عليه يف جمابهة 

التاأمني  حيث  منها  الناجتة  اخل�����س��ارة 

كبرية  خ�سارة  الإ�ستبدال  اأداة  اأو  و�سيلة 

وحمتملة بخ�سارة مالية وموؤكدة.

وبناء عليه، فمن الطبيعي اأن تكون اإلزامية 

وقائية  خطوة  امل�سانع  على  التاأمني 

لمة 
ّ
ال�س ���رضوط  يف  الت�سّدد  اىل  تهدف 

جمابهة  يف  مهمًا  جانبًا  التاأمني  ويعترب 

ال��ك��ث��ري م��ن االأخ���ط���ار وال��ت��خ��ف��ي��ف من 

وحتويل  املمتلكات  على  ال�سلبية  اآثارها 

املعر�سني  من  وخ�سائره  واآث��اره  اخلطر 

االأك��رث  التاأمني  �رضكات  اىل  )امل�سانع( 

قدرة على حتمل هذا اخلطر ونتائجه.

االإهمال  من  احل��د  يف  التاأمني  وي�ساهم 

ال�سلمة  متطلبات  وت��دين  العمل  اأث��ن��اء 

اأ�سباب وقوع احلوادث،  اأهم  تعد من  التي 

حيث تقوم �رضكات التاأمني بدور مهم يف 

م�ستفيدة  التاأميني  العمل  واإدارة  تنظيم 

قوانني  من  املخاطر  اإدارة  يف  عملها  من 

لتلك  املتوقعة  للإحتماالت  االإح�����س��اء 

ملاذا التاأمني الإلزامي على امل�شانع؟
الدعامات  اإحدى  ال�سناعي  الن�ساط  ي�سكل 

االإقت�سادية  التنمية  الإح��داث  االأ�سا�سية 

ال�سناعي  التطور  ي�سهم  كما  الوطنية، 

والتقني يف رقي الب�رضية وتقدمها، اإال اأن 

واملجتمع  االإقت�ساد  على  �سلبية  اآثاراً  له 

املخاطر  من  العديد  يف  متمثلة  والبيئة 

من  ال�سناعية  املناطق  داخ��ل  تقع  التي 

مثل  فيها  االإنتاج  وعمليات  العمل  جراء 

ب 
ّ
وت�رض واالإن��ف��ج��ارات  احل��ري��ق  خماطر 

يعر�س  م��ا  وغ��ريه��ا،  ة 
ّ
ال�سام ال��غ��ازات 

هذه  يف  وغريهم  واملمتلكات  العاملني 

املناطق للخطر.
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يف  ال 
ّ
العم �سلمة  على  واحلفاظ  ة 

ّ
العام

اأنها  كما  �رضيبة،  ولي�ست  نف�سه  الوقت 

خطوة �رضورية لتعزيز التنمية امل�ستدامة 

من�ساآته  يفقد  الذي  امل�سنع  اأن  باإعتبار 

ال�سوق  العودة اىل  يف احلوادث قادر على 

من خلل من�ساآت جديدة بقيمة التعوي�س 

منتهى  يف  فيدعم  عليها  يح�سل  التي 

االأمر االإقت�ساد الوطني.اأما امل�سانع التي 

ل االأخطار 
ّ
تتلكاأ يف التاأمني فت�سطر لتحم

الناجتة يف  والب�رضية  املادية  وخ�سائرها 

حال حدوثها يف امل�سنع عرب اللجوء اىل 

احتياطاتها املالية التي تقوم باإقتطاعها 

الغر�س،  لهذا  واأرباحها  اإي��رادات��ه��ا  من 

على  قدرتها  وعدم  اإفل�سها  عن  تعلن  اأو 

موا�سلة العمل.

كيف ت�شدر ال�رشكات بولي�شة التاأمني 
ال�شناعي؟ وماذا تت�شّمن؟

تبداأ عملية التاأمني على امل�سنع مع قيام 

امل��راد  اخلطر  مبعاينة  ال��ت��اأم��ني  �رضكة 

ال�سلمة.  تاأمينه من ناحية توفر عنا�رض 

ال��ت��اأم��ني ع��دة عنا�رض  وت���ويل ���رضك��ات 

اهتمامًا كبرياً عند تاأمينها على املن�ساآت 

التي  االإنتاج(  )طريقة  اأبرزها  ال�سناعية 

وطريقة  امل�سنع  اإن��ت��اج  و���س��ف  تعني 

يتعلق  ما  يف  خا�سة  بالتف�سيل،  االإنتاج 

النهائي  املنتج  ونوع  احلرارة،  باإ�ستخدام 

وغريها،  والذهب  والزجاج  كالبل�ستيك 

احلماية  ودرج��ة  االأجهزة  خطورة  ومدى 

الواقية  املعدات  للعمال  تتوفر  وهل  لها، 

مثل  اخل��دم��ات  وكذلك  منها،  حلمايتهم 

الوقود، كميات  الكهرباء، كميات  خدمات 

الغاز، فتحات ومراوح طرد الدخان.

تغطيات  ث��لث  الّتاأمني  عقد  ن 
ّ
ويت�سم

احلريق  �سّد  �ساملة  تغطية  هي:  ة 
ّ
اإلزامي

تغطية  له،  الّتابعة  ة 
ّ
االإ�سافي واالأخطار 

وتغطية  ال��ع��م��ل،  ط���وارئ  ���س��ّد  ��ال 
ّ
ال��ع��م

ياأخذ  كما  الغري.  �سد  ة 
ّ
املدني ة 

ّ
امل�سوؤولي

منها  ة 
ّ
اأ�سا�سي عّدة  معايري  االإعتبار  بعني 

وع��دد  اإن�سائه،  وت��اري��خ  البناء،  و�سف 

وطبيعة  اإ�ستعماله  ووج��ه��ة  ال��ط��واب��ق 

امل�سنع  جلوار  وو�سفًا  امل��زاول،  الّن�ساط 

كامل�ساعد  داخله  زة 
ّ
املتمي وللمعّدات 

افعات. كما يتطّلب معلومات عن واقع 
ّ
والر

اإطفاء  واأج��ه��زة  ة، 
ّ
الكهربائي الّتمديدات 

ا�سات الّدخان 
ّ
احلرائق، واأجهزة اإنذار وح�س

احلرارة.  وارتفاع  الغاز  ب 
ّ
وت�رض واحلريق 

البناء،  تاأمينها:  يتم  التي  البنود  وت�سمل 

ومفرو�سات  واالأدوات  االأث��اث  الب�سائع، 

االآالت  االأولية،  امل��واد  الديكور،  املكتب، 

ُتلزم  اإ�سافية  اأخطار  وهناك  واملعّدات. 

وهي  بتاأمينها  امل�سانع  ناعة 
ّ

ال�س وزارة 

ة جتاه اجلريان والغري وال�رّضكاء 
ّ
امل�سوؤولي

يف امللك يف حال وجودهم«.

ة 
ّ
اإختياري اإ�سافية  اأخ��ط��ار  توجد  كما 

ميكن طلب تاأمينها وت�سمل اأ�رضار املياه، 

اإ�سطدام  ة، 
ّ
جوي مركبة  �سقوط  واعق، 

ّ
ال�س

ال���ّزالزل،  اأو  ��ة 
ّ
االأر���س��ي ال��ه��ّزات  مركبة، 

الفي�سانات والعوا�سف والّزوابع، الّدخان 

اأو  ال�ّسغب  اأعمال  اأو  االإ�رضابات  العر�سي، 

الع�سيان املدين، وخ�سارة االأرباح، واإزالة 

قة.
ّ

احلطام، وال�رض

يتطلبها  التي  ال�شالمة  ما هي �رشوط 
التاأمني؟

 تتمثل �رضوط ال�سلمة التي ت�ّسدد �رضكات 

التاأمني على وجودها لدى درا�سة املخاطر 

يف اأي م�سنع باإيجاد ظروف اآمنة و�سحية 

يف املن�ساأة ال�سناعية حلماية العاملني من 

اأخطار االإ�سابات ووقايتهم من االأمرا�س 

جلميع  الوقائية  ال�سيانة  وتوفري  املهنية 

باحتمال  والتنبوؤ  ال�سناعة  ومعدات  اآالت 

وقوع احلوادث والوقاية منها واملحافظة 

تاأثري  من  اإن�سائيا  املن�ساأة  �سلمة  على 

احلريق.

وقوع  منع  اىل  ال�سلمة  ���رضوط  وتهدف 

بقدر  واملحافظة  واالإ�سابات  احل��وادث 

واملمتلكات  االأرواح  �سلمة  على  االإمكان 

عدة  االعتبار  بعني  االأخ��د  عرب  واالأ�سول 

عنا�رض كالتخطيط ال�سليم للمباين، توفري 

يف  احل��ري��ق  مكافحة  واأج��ه��زة  م��ع��دات 

جميع  �سيانة  حتتاجها،  التي  االأم��اك��ن 

تثقيف  املعدات وو�سعها يف حال جيدة، 

وتدريب العاملني على ال�سلمة ومكافحة 

ح��دوث  عند  ال�سليم  واالإج�����راء  احل��ري��ق 

طارئ وتاأمني على جميع معدات امل�سنع 

للتعوي�س على اخل�سائر.

كبري  حد  اىل  ال�سلمة  �رضوط  تعتمد  كما 

حيث  االإن�ساء  وم��واد  البناء  طريقة  على 

االأ�سا�سات،  يف  ال�سلمة  اأ�س�س  توفر  يجب 

اجل����دران، االأع���م���دة، ال�����س��لمل، االأب���واب 

واملخارج.

اأمني  اأنه من ال�رضوري وجود جهاز  كما 

اإىل  للو�سول  وتدريبهم  اأفراده  انتقاء  يتم 

با�ستخدام  وذل��ك  االأم��ن  درج��ات  اأق�سى 

وبتنظيم  احل��دي��ث��ة  االأم��ن��ي��ة  االأج���ه���زة 

ومنع  للمن�ساأة  واخل���روج  ال��دخ��ول  ط��رق 

ومراقبة  لهم  املرخ�س  غري  االأ�سخا�س 

و�سائل النقل والتواجد عند احلادث.

احلريق  مكافحة  ايلء  يف  الت�سدد  ويجب 

االإهتمام الكامل عرب درا�سة م�سادر اخلطر 

واتخاذ  احلريق  م�سببات  على  والتعرف 

وتوفري  وقوعها  ملنع  الكفيلة  االإج��راءات 

املن�ساأة  جتهيز  م��ن  كافة  االإمكانيات 

مبعدات اإطفاء حديثة، وتدريب االأفراد على 

التعامل مع حوادث احلريق التي تعترب اأحد 

اأكرب االأخطار اإىل تهدد املن�ساآت ملا له من 

منها  تنتج  انت�سار  و�رضعة  تدمريية  قدرة 

خ�سائر فادحة يف االأرواح واملمتلكات. 
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كل  »يف  اأن��ه  اىل  واالإقت�ساد«  »ال�سناعة  مع  حديث  يف  ولفت 

دول العامل يكون قطاع التاأمني مبثابة ميزان يدل على الواقع 

التجار،  ر 
ّ
�سد او  ا�ستورد  امل�سارف،  اأقر�ست  فاإذا  االإقت�سادي، 

التاأمني  اأجانب يلحظ قطاع  اأو ا�ستقدم عمال  �سافر املواطنون، 

الواقع  اأن  يوؤكد  ما  جيد،  منو  معدل  �سجل  وقد  معينة،  حركة 

االقت�سادي حتى االآن ال يزال مقبواًل«.

دور ريادي
مل  التاأمني  قطاع  يف  ال��ري��ادي  لبنان  دور  »ان  زك��ار  واعترب 

يف  الكفاءات  واأ�سحاب  ذوي  من  اللبنانيون  يزال  فل  يرتاجع، 

العامل  يف  التاأمني  �رضكات  كربى  يف  ومهمة  ح�سا�سة  مراكز 

تو�سعية  تتخذ خطوات  اللبنانية  ال�رضكات  تزال  العربي، كما ال 

نحو دول خمتلفة يف العامل وال �سيما الدول االأفريقية«.

وراأى اأن »القطاع يتمتع مبميزات عديدة اأبرزها الكفاءات العالية 

�س 
ّ
الب�رضي بف�سل وجود عدة جامعات تدر الكادر  املوجودة يف 

لطرح  امل�ستمر  القطاع  �سعي  اىل  اإ�سافة  التاأمني،  اخت�سا�س 

اقًا على �سعيد املنطقة والعامل العربي«.
ّ
منتجات جديدة جتعله �سب

اللبنانيني  املواطنني  بني  التاأميني  الوعي  ن�سبة  ارتفاع  واأكد 

والذي يرتجم عامًا بعد عام باإرتفاع معدالت النمو التي ي�سجلها 

القطاع، والتي تعد االأعلى بني دول كثرية.

»القطاع يعمل ب�سكل م�ستمر على طرح منتجات  اأن  د على 
ّ
و�سد

تنا�سبها،  منتجات  وابتكار  ال�سوق  حاجات  مواكبة  عرب  عديدة 

اإ�سافة اىل تتبع كل جديد يف اأ�سواق التاأمني يف العامل.«

تعديل القانون
اأمر مطروح  بالقطاع  القانون اخلا�س  »تعديل  اأن  وك�سف زكار 

بقوة«، وو�سف الطريق التي ت�سلكها الوزارة يف م�ساألة القانون 

باحلكيمة، اإذ تعمل على اإدخال تعديلت اىل القانون احلايل وهذا 

ي�ستغرق  قد  قانون جديد  اإقرار  كون  اإلينا  بالن�سبة  االأمر ممتاز 

�سنوات«.

وهي  حاليًا  عليها  والعمل  درا�ستها  تتم  اأمور  »ثلثة  اأن  واأعلن 

احلوكمة التي �سرتفع من قدرة ال�رضكات على النمو، ربط قيمة 

التاأمني، وا�ستقللية هيئة مراقبة �رضكات  باأق�ساط  راأ�س املال 

اأن »امل�رضف املركزي مع  د على 
ّ
ال�سمان كهيئة رقابية«. و�سد

القطاع  ملنح  ا�ستعداد  على  �سيكون  الثلثة  االأمور  هذه  تطبيق 

قرو�سًا مي�رضة لتندمج ال�رضكات مع بع�سها البع�س«.

خطط توسعية
واعترب زكار اأنه »على الرغم من  وجود مناف�سات وم�ساربات بني 

ال�رضكات العاملة يف القطاع، ال تزال نتائج القطاع جيدة وال يزال 

اإذ يرون فيها  اللبنانية  التاأمني يف العامل يدعمون ال�سوق  معيدو 

مفتاحًا اىل االأ�سواق العربية بحيث ت�سكل منطلقًا اإىل تلك االأ�سواق«.

وك�سف اأن لدى �رضكات التاأمني اللبنانية خططًا تو�سعية نحو ال�سوق 

االأفريقية  حيث هناك عدد كبري من ال�رضكات واملوؤ�س�سات اللبنانية 

اللبناين.  التاأمني  لقطاع  طبيعية  �سوقًا  ال�سوق  تلك  من  يجعل  ما 

واأ�سار اىل اأن القطاع يتطّلع اىل ال�سوق االإيرانية التي ترى يف قطاع 

ال�رضكات  ترى  فيما  واأوروب��ا،  اأفريقيا  بني  اللبناين ج�رضاً  التاأمني 

اللبنانية يف ال�سوق االإيرانية ج�رضاً بني اخلليج ودول البلطيق.

»دور لبنان الريادي على صعيد المنطقة لم يتراجع«

زكار: نتطلع الى السوق األفريقية

مقابلة

على الرغم من التباطوؤ الذي �شيطر على القت�شاد 

قطاع  ي�شتمر  �شنوات،  خم�ش  من  لأكرث  اللبناين 

التاأمني متمتعًا بنتائج مر�شية،  تطاول بتاأثرياتها 

�شيطر  التي  ال�شمان  �رشكات  جمعية  الإيجابية 

التفاوؤل الكبري على حديث رئي�شها ماك�ش زكار، اإذ 

يرف�ش التخّوف من الو�شع القت�شادي وانعكا�شه 

ل  »لبنان  اأن  على  م�شّدداً  القطاع،  عمل  على 

بال�شيارات ومطاعمه  ف�شوارعه تعج  يزال بخري، 

بالزبائن ومطاره بامل�شافرين«.
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واإذ ك�سف بكدا�س يف حديث مع »ال�سناعة 

�سيا�سة  تّتبع  »اآروب  اأن  واالإقت�ساد« 

ة متحّفظة ودقيقة ملختلف اأنواع 
ّ
اإكتتابي

 التاأمني 
ّ

ما يف ما يخ�س
ّ
التاأمني، وال �سي

تاأمني  ي�سم  وال��ذي  للم�سانع  االإلزامي 

ة 
ّ
وامل�سوؤولي العمل  وح���وادث  احل��ري��ق، 

توّفر  للتاأمني  »اآروب  اأن  اأعلن  ة، 
ّ
املدني

ة 
ّ

خا�س ة 
ّ
تاأميني ب��رام��ج  ني 

ّ
لل�سناعي

لكّل  امللئمة  احلماية  ت�سمن  الأعمالهم 

منهم وراحة البال«.

شريك قوي
كامل  ب�سكل  اآروب  ق 

ّ
»تطب بكدا�س:  وقال 

ح��ّددت  ال��ت��ي  ناعة 
ّ

ال�س وزي���ر  ق����رارات 

الواجب  وال�رّضوط  وامل�ستندات  االإجراءات 

ناعية 
ّ

ال�س الرّتاخي�س  لطلبات  تاأمينها 

نقوم  الّطلب،  درا���س��ة  فبعد  وجت��دي��ده��ا. 

بالك�سف  للقيام  اآروب  خبري  ب��اإر���س��ال 

عليها  التاأمني  املطلوب  املخاطر  على 

ودرا�ستها مع التاأّكد من اأّن جميع اإجراءات 

لمة واالإحتياطات الّلزمة قد اتخذت. 
ّ
ال�س

من  مة 
ّ
املعم الّنماذج  على  نعتمد  ونحن 

قبل الوزارة منذ اإ�سدارها. ومنذ ذلك احلني 

مل ن�سمع باأي م�سكلة يف هذا اخل�سو�س«. 

لبة 
ّ

ال�س املالية  البنية  »اأّن  واأ���س��اف: 

ة املتوازنة وال�سيا�سة 
ّ
واملحفظة التاأميني

من  جعلتها  الآروب  الذكية  ة 
ّ
االكتتابي

بحية 
ّ
اأعلى ال�رضكات مرتبة من ناحية الر

ون�سبة امللءة. وهذه كّلها عوامل جاذبة 

اأعمالهم  على  احلري�سني  ني 
ّ
لل�سناعي

قوي  �رضيك  مع  التعامل  اإىل  ويتطّلعون 

يف التاأمني على اأرزاقهم«.

تحديات تواجه القطاع
انه  بكدا�س  اعترب  �سوؤال،  على  رد  ويف 

ات العديدة التي 
ّ
غم من التحدي

ّ
»على الر

يف  التاأمني  ي��زال  ال  القطاع،  تواجه 

اً 
ّ
ًا منو

ّ
ًل �سنوي

ّ
لبنان قطاعًا �سلبًا م�سج

االأق�ساط  جمموع  لناحية  اإن  ملحوظًا 

ال�رضكات  اأرب���اح  جلهة  اأو  املكتتبة 

النا�سطة«. ولفت اىل »اأّن القطاع يعاين 

اإط��اره  حت�سني  يف  اجلمود  بع�س  من 

ره وازدهاره 
ّ
 من تطو

ّ
ا يحد

ّ
القانوين مم

القانون احلايل  »اإّن  اأكرث«، و�سدد على 

ال�����رضوط  ي�ستويف  وال  ق��دمي��ًا  ب���ات 

وامل��ت��ط��ّل��ب��ات احل��دي��ث��ة وال��ع�����رضي��ة 

حتديات  »وج��ود  اىل  وا�سار  للقطاع«. 

االإمتثال  قوانني  م�ستوى  على  عاملية 

مثل FATCA و GATCA اأو العقوبات 

�سات 
ّ
املوؤ�س بع�س  على  املفرو�سة 

ا يوؤثر على القطاع واإن ب�سكل 
ّ
املالية مم

غري مبا�رض«. واعترب ان »قطاع التاأمني 

ل�رضكات  الكبري  العدد  مع�سلة  يواجه 

التاأمني يف �سوق �سغرية ن�سبيًا، االأمر 

على  ع 
ّ
ي�سج اأن  املفرت�س  م��ن  ال��ذي 

مج واالإ�ستحواذ، م�سرياً اىل 
ّ
الد عمليات 

قابة على �رضكات ال�سمان 
ّ
ان جلنة الر

�سعيد  م��ن  اأك���رث  على  تعمل   )ICC(

لتطوير التاأمني وحمايته«. 

»آروب للتأمين« توّفر برامج خاصة للصناعيين
بكداش: نطّبق قرارات »الصناعة« بشكل كامل

عملت اآروب للتامني، على مر 43عاما، حتت 

وجودها  فكرّ�شت  كلمة«  »كلمتنا  �شعار 

قطاع  يف  العاملة  ال�رشكات  اأبرز  كاإحدى 

عرب  العربي  والعامل  لبنان  يف  التاأمني 

والتزام  متزايدة  منو  وترية  على  املحافظة 

اأعلى معايري الثقة والنزاهة والإحرتام.

تعمل »اآروب« ب�شكل متوا�شل على حت�شني 

الزبائن  ومتطلبات  يتما�شى  مبا  خدمتها 

ب�شكل عام، اإذ وفقًا ل�رئي�ش جمل�ش اإدارتها 

ومديرها العام فاحت بكدا�ش »توّفر »اآروب« 

اأيام  لزبائنها مركز خدمة يعمل 24/24، و7 

يف الأ�شبوع للتوا�شل مع العمالء وتلبيتهم 

يف اأ�رشع وقت ممكن«. 

إّن البنية المالية الّصلبة 

والمحفظة التأمينّية المتوازنة 

والسياسة اإلكتتابّية الذكية 

لـ»آروب للتأمين« جعلتها من 

أعلى الشركات مرتبة من 

ناحية الّربحية ونسبة المالءة
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مب�ستقبل  الكبري  اأمله  من  الرغم  وعلى 

ن�سنا�س  د 
ّ
�سد لبنان،  يف  التاأمني  قطاع 

يعتمد على دوران  القطاع  »اأن منو  على 

�سعف  ظل  ويف  االإقت�سادية،  العجلة 

النمو االقت�سادي واال�ستثمارات من دون 

�سك �سيعاين القطاع من ركود كبري«.

عمليات الدمج
الراعي  القانون  عن  حديثه  اإط��ار  ويف 

اأن  اىل  ن�سنا�س  اأ�سار  التاأمني،  لقطاع 

اىل  يعود  اإن��ه  اإذ  قدمي  احل��ايل  »القانون 

م�رضوع  »وجود  اىل  ولفت   ،»1999 عام 

 2007 عام  منذ  عليه  العمل  يتم  قانون 

لكنه مل يب�رض النور حتى االآن، لكن وفقًا 

تبذل  جهود  هناك  ال��واردة  للمعلومات 

ال�رضكات  بني  الدمج  عمليات  الإج���راء 

يلحظ  فيما  �رضيبية،  حوافز  تقدمي  عرب 

ال��ق��ان��ون اجل��دي��د اإ���س��اف��ة اىل احل��واف��ز 

ال�رضيبية، وجود متويل بفائدة منخف�سة 

وقال:  الدمج«.  عمليات  ت�سجيع  بهدف 

ويتم  القانون  طرح   ،2007 العام  »منذ 

ل�سوء احلظ كل  لكن  الإقراره.  العمل عليه 

القوانني يف لبنان تاأخذ وقت طويل قبل 

اإقرارها. لكن املهم بطبيعة احلال، تقبل 

عمليات  الإج��راء  القطاع  يف  ال�رضكات 

اىل  حتتاج  العمليات  هذه  اإن  اإذ  الدمج، 

من  املدجمتني  ال�رضكتني  متّكن  عقلية 

العمل ب�سفافية وتعزيز العمل املوؤ�س�ساتي 

امل�سرتك«.

التأمين على المصانع
على  ال��ت��اأم��ني  اإل��زام��ي��ة  ح��ول  رد  ويف 

اإذا كانت  ن�سنا�س عما  ت�ساءل  امل�سانع، 

تلتزم  كافة  ال�سناعي  القطاع  موؤ�س�سات 

بالقرار. ولفت اىل اأن »بع�س املوؤ�س�سات 

تعمل  تكون  ال  قد  وال�سغرية  املتو�سطة 

ب�سكل �رضعي وبالتايل قد ال متلك رخ�سة 

ما  موؤمنة،  غري  �ستكون  اأنها  يعني  ما 

وعلى  فيها  العاملني  على  خطراً  ي�سكل 

املنطقة املحيطة بها والتي ت�سم بنايات 

�سكنية او منازل«.

تطبيق  م�سار  درا�سة  اىل  املعنيني  ودعا 

تداعيات  يحمل  ال  تطبيقه  اإن  اإذ  القرار، 

اإيجابية على قطاع التاأمني فح�سب، اإمنا 

ال�سعيد  وقائية مهمة على  يعترب خطوة 

االإجتماعي.

االأو���س��ط  ال�����رضق  »اك�سا  اأن  اىل  واأ���س��ار 

الوعي  زيادة  اىل  تهدف  مبادرات  تطلق 

مع  بالتعاون  قامت  حيث  التاأميني، 

عمل  ا�سرتاتيجية  بو�سع  ال�سمال  غرفة 

بال�رضكة  خا�س  مكتب  مبوجبها  اأن�سئ 

ال�سناعيني  م��ع  يتوا�سل  الغرفة  يف 

يف  التاأمني  دور  لهم  ويو�سح  والتجار 

�سمان دميومة عملهم وا�ستمراريته«.

اأي  يومًا  تواجه  »اك�سا مل  اأن  د على 
ّ
و�سد

املوؤمنني  ال�سناعيني  من  اأي  مع  اإ�سكال 

وا�سحة  الآلية  وفقًا  تعمل  اإنها  اإذ  لديها 

التفا�سيل  ك��ل  االإع��ت��ب��ار  بعني  ت��اأخ��ذ 

نوع  م��ن  امل��وؤم��ن  بامل�سنع  املتعلقة 

واإج��راءات  ال�سناعة  وطبيعة  املخاطر، 

مر  على  ها 
ّ
جنب م��ا  املتخذة،  الوقاية 

مع  م�ساكل  اأي  يف  ال��وق��وع  ال�سنوات 

زبائنها«.

 Axa middle east.. مبادرات شّتى إلستقطاب زبائن جدد 
نسناس: التأمين الصناعي خطوة وقائية مهمة

طريق  على  الأو�شط«  ال�رشق  »اك�شا  �شارت 

العالقات  اأمنت  فبنت  التاأمني،  عامل  النجاح يف 

يف  العالية  م�شداقيتها  عزّزتها  زبائنها،  مع 

زبائنها عرب  اىل جانب  الدائم  ووقوفها  تعاملها 

فريق عمل ميار�ش اأعلى م�شتويات الإحرتاف يف 

اإدائه و�شيا�شة وا�شحة تعمل على تو�شيع �شبكة 

زبائن ال�رشكة بعيداً من املناف�شات وامل�شاربات 

ملديرها  فوفقًا  القطاع.  ي�شهدها  التي  ال�رش�شة 

العام ايلي ن�شنا�ش، تعمل »اك�شا ال�رشق الأو�شط 

يف ظل الركود التي ت�شهدها الأ�شواق، على خلق 

معينة  مبادرات  اإطالق  خالل  من  جديدة  اأ�شواق 

كان اآخرها مع غرفة طرابل�ش ولبنان ال�شمايل يف 

حماولة لالإت�شال ب�رشائح مل تدخل �شوق التاأمني 

بهدف  اإليها  ب�شيطة  التوّجه مبنتجات  بعد، عرب 

تو�شيع �شبكة الزبائن«.
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الرغم  على  متوا�سلة  تزال  ال  ان�سورن�س«  »امانة  جناح  م�سرية 

من التحديات التي تواجه قطاع التاأمني، اإذ وفقايَ ملدير »اأمانة 

ان�سورن�س« يواجه قطاع التاأمني جمموعة كبرية من التحديات 

لبنان منذ  ي�سهده  الذي  االقت�سادي  الرتاجع  ياأتي يف طليعتها 

�سنوات والذي طاول بتاأثرياته ال�سلبية القطاع.

يف  �سيما  وال  القطاع،  يف  الفو�سى  من  نوع  »وجود  اىل  ولفت 

الذين يبتعدون  التاأمني  ظل بع�س املمار�سات من قبل و�سطاء 

بون بزعزعة العلقات بني ال�رضكات 
ّ
عن اأ�سول مهنتهم  ويت�سب

وبينهم، ما ي�رض باأ�س�س العمل كون دور الو�سيط اإيجابيًا جداً يف 

عمليات التاأمني«.

ال��دول  بع�س  فعلته  ما  غ��رار  على  القطاع  تنظيم  اىل  ودع��ا 

ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  و�سعت  حيث  كال�سعودية، 

فيها  حددت  وامل�سارف،  التاأمني  لقطاعي  �رضوط    )SAMA(

امتلكها  االأ�سخا�س  على  ومعايري  التاأمني  �رضكات  ر�ساميل 

لهم العمل يف قطاع التاأمني. كما دعا 
ّ
اإ�سافة اإىل امتحانات تخو

اإن  اإذ  اىل رفع املبلغ الذي يودعه الو�سيط يف وزارة االقت�ساد، 

املبلغ املفرو�س اليوم )25 مليون لرية( غري كاٍف يف حال اأخل 

الو�سيط باإلتزاماته جتاه �رضكة التاأمني.

لبنان يتراجع
املنطقة  يف  التاأمني  قطاع  يف  لبنان  دور  »اأن  �سامل  واعترب 

اأ�سواطًا  عنه  تخّلفت  قد  كانت  دول  تقدمت  حني  ففي  تراجع، 

واأ�سواط ال يزال هو يراوح مكانه وبذلك خ�رض مركزه الطليعي 

والعربية  االأخ��رى  ال��دول  »اأ�سبحت  وق��ال:  املجال«.  هذا  يف 

بحيث  وموظفيها  التاأمني  �رضكات  على  رقابة  تفر�س  منها 

مهامه،  موظف  لكل  حتدد 

التاأمني  اأق�ساط  حتدد  كما 

والعموالت. يف حني ال يزال 

اخلا�سة  القوانني  تعديل 

يعاين  لبنان  يف  بالقطاع 

من التاأخري«.

مناف�سات  وج��ود  اىل  ولفت 

�رض�سة يف القطاع حيث تقوم 

ب من 
ّ
ال�رضكات بالتهر بع�س 

الدولة  جتاه  التزاماتها  دفع 

بوال�س  بيع   على  تعمل   كما 

تاأمني باأ�سعار متدنية جداً، ما 

ي�سع القطاع يف دائرة اخلطر.

عالقات متينة
وك�سف �سامل اأن »العلقات املتينة التي بنتها »اأمانة ان�سورن�س« 

مع زبائنها والقائمة يف الدرجة االأوىل على امل�سداقية حمتها 

عملها  منو  اىل  ت 
ّ
اأد كما  املناف�سات،  هذه  بنار  االكتواء  من 

7 فروع تتواجد يف مناطق  عها يف خمتلف املناطق عرب 
ّ
وتو�س

اىل  ولفت  نوح..«.  كرك  �سيدا،  عالية،  جبيل،  طرابل�س،  بريوت، 

لها 
ّ
تخو كبرية  و�سطاء  �سبكة  مع  تتعاون  ان�سورن�س  »امانة  اأن 

التواجد يف االأ�سواق ب�سكل اأكرب«.

د على اأن »امانة ان�سورن�س تعمل ب�سكل متوا�سل على ابتكار 
ّ
و�سد

بال�سيادين  اخلا�سة  البولي�سة  اآخرها  كان  جديدة  منتجات 

والتي تغطي حوادث ال�سيد«.

ولفت اىل وجود العديد من املوؤ�رضات التي ت�سري اىل �سري القطاع 

وم�ساعي  االأف�سل  نحو  االقت�سادي  الواقع  ك�سري  االأف�سل  نحو 

وزارة االقت�ساد لتح�سني اأو�ساع القطاع و�سبطه. 

أمانة أنشورنس .. نجاح قوامه المصداقية
سالم: لتنظيم القطاع

التو�شع  طريق  ان�شورن�ش«  »امانة  �شلكت   

والنمو، على مر عقود،  بف�شل �شيا�شة عمل 

متمّيز  اأداء  تقدمي  على  خاللها  من  حر�شت 

زبائنها،  مع  وامل�شداقية  ال�شفافية  عماده 

الأرا�شي  التو�ّشع يف خمتلف  مّكنها من  ما 

اللبنانية عرب عدة فروع وبناء �شبكة كبرية 

من و�شطاء التاأمني ما �شمح لها باإ�شتقطاب عدد 

كبري من الزبائن الذين اأولونها ثقتهم وولءهم.

العالقات المتينة التي 

بنتها »أمانة انشورنس« 

مع زبائنها والقائمة 

في الدرجة االولى على 

المصداقية حمتها من 

اإلكتواء بنار المنافسات 

التي يشهدها القطاع
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مقابلة

اإن�سورن�س  »�سلوب  رك��زت  ليارد  وفقًا 

 1988 العام  منذ  عملها  يف  بروكريدج« 

من  التاأمني  و�ساطات  مفهوم  نقل  على 

ممار�سات  اىل  ة 
ّ
التقليدي املمار�سات 

اإىل  ��ة 
ّ
واالأول��وي ة 

ّ
االأهمي فاأولت  الة، 

ّ
فع

بني  جناحها  �س 
ّ
كر ما  الزبون  م�سلحة 

ال�رضكات العاملة يف القطاع.

واعترب اأن »القطاع يواجه حتديات �ستى 

تاأتي يف طليعتها امل�ساربات الع�سوائية 

»يجب  اأنه  وراأى  القطاع«.  ي�سهدها  التي 

بوال�س  تطوير  التاأمني  �رضكات  على 

التاأمني وتو�سيع التغطية والبيع من غري 

م�ساربة والعمل اأكرث مع وزارة االإقت�ساد 

والتجارة وجمعية �رضكات ال�سمان لرفع 

املواطنني  بني  التاأميني  الوعي  م�ستوى 

بهدف  حت�سني القطاع«.

دور الوسيط
واأ�سار يارد اىل اأن »بع�س االإ�سكاالت التي 

ن مع �رضكات 
ّ
يعاين منها املواطن املوؤم

و�سيط  دور  على  ال�سوء  ت�سلط  التاأمني 

التاأمني الذي ي�ساعد املوؤمن يف معاجلة 

امل�ساكل و تف�سري �رضوط التاأمني«.

املناف�سة  واقع  �سوؤال حول  رد على  ويف 

يف القطاع، قال: »اإّن املناف�سة كبرية يف 

ال�رضكات  كّل  لي�ست  لكن  و  القطاع  هذا 

املناف�سة  ف��اإّن  نف�سها.  بالطريقة  تعمل 

هي  ال��ت��ام��ني  ���رضك��ات  تّتبعها  ال��ت��ي 

مناف�سة على �سعيد االأ�سعار، لتتمّكن من 

بيع بوال�س تاأمني عديدة و هي مناف�سة 

الأّنها  التاأمني،  �رضكات  لدى  �سليمة  غري 

الكافية  ة 
ّ
النقدي يولة 

ّ
ال�س وجود  لعدم  و 

ب�سبب امل�ساربة يف االأ�سعار، ت�سطر اإىل 

املراوغة يف دفع احلوادث«.

مزاحمات غير سليمة
�رضكات  اأرب��اح  نتائج  »اأّن  ي��ارد  وراأى 

التاأمني التي ت�سدر من وزارة االإقت�ساد 

اعترب  واإذ  ة«. 
ّ
عام للقطاع  مر�سية  غري 

اأن اأداء �سلوب يف العام 2016 كان جيداً 

التي  ال�سعبة  الظروف  من  الرغم  على 

واقع  و�سف  عام،  ب�سكل  لبنان  عا�سها 

العمل يف الن�سف االأول من العام 2017 

ب�»االأف�سل«.

قطاع  مب�ستقبل  ت�ساوؤمه  ع��ن  واأع���رب 

ت��وؤذي  اأن  توّقع  اإذ  لبنان،  يف  التاأمني 

وامل�ساربات  ال�سليمة  غري  املزاحمات 

ال�رض�سة القطاع ككل. ولفت اىل وجود عدد 

من ال�رضكات التي تناأى بنف�سها عن هذه 

املمار�سات وتعمل ب�سكل حمرتف ميّكنها 

من االإيفاء بالتزاماتها جتاه زبائنها.

سلوب.. ممارسات فّعالة في عالم وساطة التأمين
يارد: المضاربات أبرز التحديات

ب�رشورة  قناعته  من  انطالقًا 

م�شتوى  باأرقى  املوؤمنني  خدمة 

من  اأكرث  قبل  يارد  �شليم  انطلق 

�رشكة  تاأ�شي�ش  يف  قرن  ربع 

بروكريدج.  اإن�شورن�ش  �شلوب 

اأن �رشكته  يقني  يارد على  كان 

التو�شع  نحو  طريقها  ت�شل  لن 

التقنية  التزمت  ما  اإذا  والتطور 

وو�شعت  عملها  يف  العالية 

ومالحقة  املوؤمنني  معاملة 

�شلم  يف  وم�شاحلهم  بوال�شهم 

اأولوياتها.

حتقيق  من  ال�شنوات  مر  على  »�شلوب«  متكنت 

النجاح تلو الآخر، لتكت�شب �شفات و�شيط التاأمني 

التاأمينية  الأ�شواق  كل  على  بانفتاحها  امل�شتقل، 

وكل التغطيات التي ميكن اأن تفيد زبائنها لت�شبح 

خبرية يف اأداء الن�شح لهم.

ركزت »سلوب إنشورنس 

بروكريدج« في عملها على 

نقل مفهوم وساطات 

التأمين من الممارسات 

التقليدّية الى ممارسات 

فّعالة، فأولت األهمّية 

واألولوّية إلى مصلحة 

الزبون ما كّرس نجاحها بين 

الشركات العاملة في القطاع
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