
القطاع المصرفي..
»طائر الفينيق« في مواجهة الضغوطات

كيف ميكن قراءة الواقع الذي تعي�ضه امل�ضارف يف لبنان، و�ضط ا�ضطرابات املنطقة وال�ضغوط اخلارجية؟

اإذا كان قائد اجلي�ش العماد  �ضوؤال لطاملا طرحه املراقبون وهم يقدمون روؤية واقعية ومو�ضوعية للقطاع امل�رصيف قائلني، 

يف�رص  ما  وهو  اإقت�ضادي،  رئي�ش  ن�ضف  مبثابة  �ضالمة  ريا�ش  لبنان  م�رصف  حاكم  فاإن  اأمني،  رئي�ش  ن�ضف  قهوجي  جان 

مقبولة  م�ضتويات  على  امل�ضارف  ربحية  تبقى  باأن   )Fitch Ratings( فيت�ش  العاملية  الت�ضنيف  وكالة  توقعات  اإيجابية 

اللبنانية الثالثة الكربى ) بنك لبنان واملهجر، بنك عودة، بنك  اأظهرت نتائج املالية للبنوك  2016.  كما  وم�ضتقرة يف العام 

بيبلو�ش( منواً م�ضتدامًا يف الربحية. فهل �ضي�ضتمر »طائر الفينيق« امل�رصيف اللبناين يف النجاة من مطحنة ال�ضغوطات ونزاعات 

الفو�ضى التدمريية يف املنطقة؟ اأم �ضيبقى متاأقلمًا مع الأو�ضاع امل�ضطربة، باعتماده ا�ضرتاتيجيات حمافظة، وتنويع حمافظه 

الإئتمانية، هذا اإ�ضافة اإىل اجلهود الرقابية الكبرية لتعزيز ا�ضتقرار هذا القطاع؟

اإىل الإقت�ضاد  د �رصبة 
ّ
اأن عدم ال�ضتقرار الإقت�ضادي الذي تعاين منه املنطقة، ف�ضاًل عن مفاعيل الأزمة ال�ضورية، �ضد ل �ضك 

ى اإىل تفاقم امل�ضاكل التي يعاين منها واإىل ك�ضف نقاط �ضعفه الداخلية وه�ضا�ضة بنيته واأدائه، ويف غياب اأي 
ّ
اللبناين، ما اأد

قات املالية التي تواجهها احلكومة - ف�ضاًل عن الإنق�ضامات 
ّ
خطة حكومية ملواجهة الأداء الإقت�ضادي املتدهور. ونظراً اإىل املعِو

الداخلية - لي�ش وا�ضحًا كيف �ضيتمّكن لبنان من اخلروج من حتديات الأزمة الإقت�ضادية اخلانقة؟

الإئتمانية  جدارتها  د 
ّ
تهد خماطر  لها 

ِّ
�ضيحم ال�ضيادية  للديون  اللبنانية  امل�ضارف  �ش 

ّ
تعر اأن  اإىل  ت�ضري  التحديات  اأهم  ومن 

امل�رصيف«،  الإئتمان  خلدمات  »موديز«  »وكالة  تقديرات  وبح�ضب  �ضلبي(.   B2( لبنان  بت�ضنيف  ت�ضنيفها  ويربط 

الوكالة  توقعت  وقد  و2017،   2016 العامني  يف  املتو�ضط  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   8 املايل  العجز  �ضي�ضجل 

من  وتزيد  الإئتماين  التو�ضع  بطء  اإىل  �ضتوؤدي  اأنها  اإىل  م�ضرية  اللبنانية.  للم�ضارف  الت�ضغيلية  البيئة  �ضعف  ا�ضتمرار 

ال�ضيادي.  الدين  على  واملتزايد  العايل  امل�ضارف  هذه  انك�ضاف  وكذلك  امل�ضارف،  يف  الأ�ضول  جودة  على   ال�ضغوط 

خالل  املئة  يف   1.7 بن�ضبة  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  الت�ضنيف  وكالة  توقعت  ذلك،  على  وعالوة 

يف   9(  2010-2007 العامني  بني  املتو�ضط  من  بكثري  اأقل  اأي  املئة(،  يف   1.3 كان   2015 العام  العام2016)يف 

ال�ضتثمار  على  التاأثري  يف  �ضي�ضتمران  الإقليمي  وال�رصاع  ال�ضيا�ضي  ال�ضتقرار  عدم  اأن  حني  يف  املئة(، 

على  ال�ضغوط  من  �ضريفع  بدوره  وهذا  والتجارة.  والت�ضييد  البناء  قطاع  وعلى  امل�ضتهلك،  وثقة  اخلا�ش، 

و1.5   1 بني  مرتفعة  �ضتبقى  القرو�ش  خ�ضائر  باأن  »موديز«  تقدير  مع  للم�ضارف،  الأ�ضول  جودة 

من  املئة  يف   5 من  اأكرث  اإىل  املتعرثة  القرو�ش  تزداد  بينما  القرو�ش،  اإجمايل  من  املئة  يف 

املئة. يف   4 بن�ضبة  ارتفاعًا   2015 العام  نهاية  مع  �ضجلت  كانت  فيما  القرو�ش،   اإجمايل 

وبالرغم من هذه ال�ضغوط، تالحظ »موديز« اأن م�ضتويات راأ�ش املال �ضتظل م�ضتقرة على 

نطاق وا�ضع، بدعم من تنفيذ اتفاقية »بازل 3« مع الحتفاظ بالأرباح ومنو حمدود 

للموجودات، على اأنها �ضتبقى عر�ضة خلطر الهبوط.

لبنان الذي عرف منذ اخلم�ضينيات بال�ضوق امل�رصفية العربية، هل �ضي�ضتمر 

يف دوره امل�رصيف اأم �ضتدفعه اأزمات املنطقة اإىل الركود ريثما تنجلي 

الأمور ويعود القطاع امل�رصيف اللبناين كطائر الفينيق للنهو�ش من 

جديد؟
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ملف الم�صارف

اأ�ضحى عام 2015، �ضاهداً اإ�ضافيًا على قوة 

الفولذية  وقدراتها  اللبنانية  امل�ضارف 

نتائجها  اأثبتت  اإذ  الأزمات،  مواجهة  يف 

قدرتها على التاأقلم مع الظروف الت�ضغيلية 

ال�ضعبة وجناح �ضيا�ضاتها التو�ضعية التي 

جعلتها يف طليعة البنوك العربية.

اإقت�ضادية  اأزمة  لبنان  ي�ضهد  حني  ففي 

املنطقة  ا�ضطرابات  نتيجة  قا�ضية، 

التي يعي�ضها،  ال�ضيا�ضية احلرجة  والفرتة 

تقدمه  م�ضرية  امل�رصيف  القطاع  تابع 

م�ضجاًل ارتفاعًا يف ودائعه بلغ 7،3 مليار 

دولر، ومعدل منو 5 %.

اخلا�ضة  والأموال  الر�ضاميل  قاربت  كما 

 تاريخيًا بلغ 16،7 مليار دولر اإذ 
ً

م�ضتوى

ت اإ�ضافة 937 مليون دولر عام 2015،  متَّ

وقارب اإجمايل القرو�ش للقطاع اخلا�ش، 

احت�ضاب  دون  من  املقيم،  وغري  املقيم 

وال�ضتثمار،  الأعمال  م�ضارف  قرو�ش 

54،2 مليار دولر يف نهاية العام 2015، 
دولر  مليارات   3.3 قدرها  بزيادة  اأي 

العام  نهاية  مع  مقارنًة   %  6.5 ون�ضبُتها 

2014. ويت�ضم الت�ضليف امل�رصيف باأهمية 
ال�ضتثمارات  تراجع  ظل  يف  خا�ضة 

ي�ضبح  اإذ  الوافدة،  املحلية  اخلا�ضة 

الإقت�ضادي  للنمو  والأهم  الأول  ال�ضبب 

 .)%  1( �ضئيلة  بن�ضبة  ولو  لبنان،  يف 

ة املمنوحة من 
ّ
وزادت القرو�ش ال�ضخ�ضي

من  الأوىل  الع�رصة  الأ�ضهر  يف  امل�ضارف 

ت�ضمل  وهي   ،%  7،5 بن�ضبة   2015 العام 

 )%  +10،6( التعليمية  القرو�ش  بخا�ضة 

ن 
ّ
اأم وقد   .)%  8‚+3( ال�ضكنية  والقرو�ش 

القطاع امل�رصيف من خالل خمتلف اآليات 

الإقرا�ش ال�ضكني م�ضكنًا حلوايل 112 األف 

اأُ�رصة لبنانية يف خمتلف املناطق، ما رفع 

اىل  ال�ضكنية  القرو�ش  حمفظة  حجم  من 

نحو 10،7 مليارات دولر يف نهاية ت�رصين 

الأول 2015. وهي مبعظمها مل�ضلحة ذوي 

الدخل املحدود وبفوائد متدّنية ومدعومة.

وُتظهر الإح�ضاءات اأن اإجمايل الت�ضليفات 

املدعومة الفوائد، املواَفق عليها يف فرتة 

اىل  و�ضل   2015 حزيران  نهاية   1997-

9694 مليار لرية )ما يعادل 6،4 مليارات 
من  ال�ضناعة  ح�ضة  �ضّكلت  وقد  دولر(. 

مقابل  %  59 الت�ضليفات  هذه   اإجمايل 

30 % لل�ضياحة و11 % للزراعة.
القرو�ش  جمموع  بلغ  ذاته،  ال�ضياق  يف 

ال�ضغرية  �ضات 
ّ
للموؤ�ض املمنوحة 

»كفالت«،  �رصكة  ب�ضمانة  واملتو�ضطة، 

العام  يف  دولر  مليون   93 يوازي  ما 

يف  دولر  ماليني   110 مقابل   2015
�ضة 

ّ
العام 2014، ا�ضتفادت منها 677 موؤ�ض

مقابل 838 يف العام 2014.

يد عاملة
امل�ضارف  عدد  تراجع  من  الرغم  وعلى 

2015، تابع  العام  العاملة يف لبنان يف 

املزيد  تقدمي  اللبناين  امل�رصيف  القطاع 

عدد  ازداد  اإذ  لديه،  العمل  فر�ش  من 

وياأتي  �ضخ�ضًا.   788 مبقدار  العاملني 

تعاين  وقت  يف  اجلديد  الإ�ضتخدام  هذا 

اأعداد  تراجع  من  اأخرى  قطاعات  فيه 

الأو�ضاع  ب�ضبب  اللبنانية  العاملة  اليد 

ال�ضوريني  العمال  نزوح  وكثافة  املحلية 

عزى 
ُ
وي الوطنية.  للعمالة  ومناف�ضتهم 

امل�رصيف  القطاع  يف  الإ�ضتخدام  تزايد 

ازدياد  منها  ة، 
ّ
عد عوامل  اىل  اللبناين 

حجم ن�ضاط قطاع امل�ضارف على الرغم 

الأخرية،  الفرتة  يف  منوه  تباطوؤ  من 

العاملة  امل�رصفية  الفروع  عدد  وتزايد 

العام  نهاية  يف  فرعًا   1060 اىل  وو�ضل 

اخلدمات  ع 
ّ
تنو اىل  بالإ�ضافة   ،2015

�ضية 
ّ

والتخ�ض القطاع  قبل  من  مة 
ّ
املقد

وحدات  وخلق  امل�رصفية  املهام  يف 

تتابع  ودقيقة  خا�ضة  مبوا�ضيع  تعنى 

كوحدة  العاملية  والإجراءات  التطورات 

الإمتثال ووحدة حماية العميل.

يف نهاية عام 2015، و�ضل عدد موظفي 

 24938 امل�ضارف العاملة يف لبنان اىل 

فئات  خمتلف  على  توّزعوا  �ضخ�ضًا، 

المصارف تواجه رياحًا معاكسة وسط بيئة تشغيلية صعبة
القطاع قوي .. ولكن
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كالآتي:  العاملة  امل�ضارف 

يف  �ضخ�ضًا   20478
التجارية  امل�ضارف 

�ش.م.ل.  اللبنانية 

م�رصفًا(   32 )وعددها 

اي 83.1 % من جمموع 

و2661  العاملني، 

امل�ضارف  يف  �ضخ�ضًا 

امل�ضاهمة  ذات  �ش.م.ل. 

 9 )عددها  العربية  الأكرثية 

فروع  يف  موظفًا  و424  م�ضارف(، 

و310   )8 )عددها  العربية  امل�ضارف 

موظفني يف فروع امل�ضارف غري العربية 

يف  �ضخ�ضًا  و765  م�ضارف(   4 )عددها 

وكلها   16 )عددها  الأعمال  م�ضارف 

�رصكات مغفلة لبنانية �ش.م.ل.(.

توقعات سلبية
امل�ضارف  حققته  الذي  التقدم  يعني  ل 

بها.  حتدق  اأخطار  ل  اأن   2015 عام  يف 

فعلى الرغم مما برهنه القطاع امل�رصيف 

التحديات  وجه  يف  را�ضخة  مناعة  من 

لوكالة  كانت  واخلارجية،  الداخلية 

»موديز« توقعات �ضلبية بالن�ضبة للقطاع.

�ضعف  ا�ضتمرار  »موديز«  وتوقعت   

اللبنانية.  للم�ضارف  الت�ضغيلية  البيئة 

واأ�ضارت اإىل اأنها �ضتوؤدي اإىل بطء التو�ضع 

جودة  على  ال�ضغوط  وزيادة  الئتماين 

انك�ضاف  وكذلك  امل�ضارف،  يف  الأ�ضول 

على  واملتزايد  العايل  امل�ضارف  هذه 

الدين ال�ضيادي.

عنوان  حمل  الذي  التقرير  واعترب 

لبنان:   – امل�رصيف  النظام  »ا�ضت�رصاف 

والتعر�ش  ال�ضعيفة..  الت�ضغيلية  البيئة 

توقعات  اإىل  يوؤدي  ال�ضيادية  للديون 

واملتزايد  العايل  النك�ضاف  اأن  �ضلبية«، 

�ضي�ضكل  اللبنانية  ال�ضيادية  الديون  على 

للم�ضارف  اأ�ضا�ضيًا  اإئتمانيًا  خطراً 

و�ضوف  التوقعات،  اأفق  يف  اللبنانية 

يف  اأي�ضًا  اللبنانية  امل�ضارف  ت�ضتمر 

مواجهة رياح معاك�ضة كبرية و�ضط بيئة 

ت�ضغيلية �ضعبة«.

امل�ضارف  �ش 
ّ
تعر اأن  التقرير  واأو�ضح 

لها 
ِّ
يحم ال�ضيادية  للديون  اللبنانية 

د جدارتها الإئتمانية ويربط 
ّ
خماطر تهد

�ضلبي(.   B2  ( لبنان  بت�ضنيف  ت�ضنيفها 

�ضي�ضجل  »موديز«،  تقديرات  وبح�ضب 

الناجت  من  املئة  يف   8 املايل  العجز 

العامني  يف  املتو�ضط  الإجمايل  املحلي 

يف  احلكومة  و�ضتعتمد  و2017،   2016
املحلية  امل�ضارف  على  الأول  املقام 

لتغطية فجوة التمويل.

تحديات كثيرة
امل�ضارف  قطاع  يواجه  الواقع،  ويف 

بحالة  اآخرها  متّثل  كثرية،  حتديات 

عا�ضها  التي  امل�ضاد  وال�ضغط  ال�ضغط 

الأمريكي  القانون  �ضدور  بعد  القطاع 

و�ضع  والذي  اهلل  بحزب  اخلا�ش 

امل�ضارف بني مطرقته من جهة و�ضندان 

اإذ  اأخرى.   جهة  من  له  اهلل  حزب  رف�ش 

اإن امل�ضارف راأت وانطالقًا من حر�ضها 

على �ضمعتها، اأنه ل ميكنها اإل اأن تكون 

وتنفذه،  القانون  م�ضمون  مع  متجاوبة 

يف حني راأى احلزب اأن تطبيق امل�ضارف 

له،  حملية  اإلغاء  حلرب  يوؤ�ض�ش  للقانون 

البالد  �ضيدفع  القانون  اأن  البع�ش  واأنذر 

نحو الإفال�ش ب�ضبب ما �ضينتج من قطيعة 

وا�ضعة بني اللبنانيني وامل�ضارف.

الد�ضتورية  املوؤ�ض�ضات  اأزمة  وت�ضكل 

عنا�رص  الرئا�ضي  الفراغ  وا�ضتمرار 

تخّف�ش  اإنها  اإذ  القطاع،  على  �ضاغطة 

من  الذي  ال�ضيا�ضي  الإ�ضتقرار  من�ضوب 

�ضاأن توفره احلد من التحديات وحت�ضني 

اأداء القطاع.

حتديًا  الإقت�ضادي  الرتاجع  يعترب  كما 

ل  امل�رصيف  فالقطاع  وجديًا،  اأ�ضا�ضيًا 

بكل  ويتاأثر  معزولة  جزيرة  على  يعي�ش 

اإقت�ضادية  م�ضاكل  من  حوله  يح�ضل  ما 

ع 
ّ
واأمنية و�ضيا�ضية. فعلى الرغم من تو�ض

اإل  لبنان  خارج  اللبنانية  امل�ضارف 

ال�ضوق  من  هي  اأرباحها  من   %  85 اأن 

اأي  فاإن  وبالتايل  الداخلية،  اللبنانية 

هذه  يف  اإقت�ضادي  تراجع 

على  �ضينعك�ش  ال�ضوق 

بد  ول  �ضلبُا.  امل�ضارف 

اأن  اىل  الإ�ضارة،  من 

القطاع  يف  النمو  ن�ضب 

معدل اىل   و�ضلت 

 9.7 % بني عامي 2008 

و 2010، يف حني اأن هذه 

 %  1.7 الن�ضبة تراجعت اىل 

بني 2011 و 2015.

كل  بت�ضليف  امل�ضارف  وتقوم  هذا، 

القطاعات الإقت�ضادية، وبالتايل فاإن اأي 

تراجع يف هذه القطاعات �ضيوؤثر عليها.

نقاط قوة
رغم كرثة التحديات، ل يبدي املتابعون 

خوفًا على القطاع امل�رصيف الذي عاي�ش 

منذ ال�ضبعينات حتى اليوم ظروف �ضعبة 

اأنه  اىل  اإ�ضافة  م�ضتمراً.  وبقي  كثرية 

ميلك نقاط قوة كثرية جتعله حم�ضنًا يف 

ية 
ّ
وجه ال�ضعوبات. وت�ضّكل قوانني ال�رص

ة، 
ّ
ة والتنظيمي

ّ
ة والأطر الت�رصيعي

ّ
امل�رصفي

اإ�ضافًة اإىل الروؤية الثاقبة التي يتمّتع بها 

من  ة 
ّ
اأ�ضا�ضي عوامل  املركزي  امل�رصف 

عوامل ال�ضمود.

ي الإغرتاب اللبناين دوراً كبرياً 
ّ
هذا ويوؤد

تدّفق  حركة  ت�ضّكل  اإذ  ال�ضعيد،  هذا  على 

املغرتبني  من  وال�ضتثمارات  الر�ضاميل 

ة 
ّ
اأ�ضا�ضي دعامة  لبنان  خارج  والعاملني 

فاإّن  كذلك،   .
ّ
الأهم الإقت�ضادي  للقطاع 

تعتمدها  التي  عية، 
ّ
التو�ض ال�ضيا�ضات 

لبنان،  خارج  امل�ضارف  ة 
ّ
غالبي

فيها  ل 
ّ
ي�ضج التي  البالد  يف  وخ�ضو�ضًا 

�ضواء  لفتًا،  ح�ضوراً  اللبناين  الإغرتاب 

ة 
ّ
متثيلي مكاتب  اأو  لها  فروع  فتح  عرب 

تعترب  اأخرى،  م�ضارف  مع  �رصاكتها  اأو 

ة يف حتقيق هذا النجاح.
ّ
اأ�ضا�ضي

ة 
ّ
اللبناني امل�ضارف  مواكبة  اأّن  كما 

اخلدمات  ة يف جمال 
ّ
العاملي للتكنولوجيا 

رائدة  جتعلها  ة، 
ّ
الإلكرتوني ة 

ّ
امل�رصفي

هذا  يف  الأو�ضط  ال�رصق  منطقة  يف 

اإجناز  اليوم ميكنهم  ون 
ّ
فاللبناني املجال، 

ة كّلها، خارج اأوقات 
ّ
معامالتهم امل�رصفي

العمل وبعيداً من الروتني الإداري من خالل 

ل عليهم اإجناز معامالتهم 
ّ
م�رصف اآيل ي�ضه

ة كاّفة، اإ�ضافًة اإىل خدمات الدفع 
ّ
امل�رصفي

عرب الهاتف وال�ضاعة وغريهما...
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مقابلة

من  اأكرث  منذ  »احلاكم«  �ضالمه  ريا�ش 

�ضاحب  لبنان  مل�رصف  �ضنة  ع�رصين 

حمت  التي  املبتكرة  املالية  الهند�ضات 

والنقدي  املايل  ال�ضقوط  من  لبنان 

العامل  هزت  وقت  يف  والإقت�ضادي، 

بلدانًا  ارتداداتها  طاولت  مالية  كوارث 

العني  هو  كربى.  واإقت�ضادات  عظمى 

املايل  ال�ضتقرار  حفظ  على  ال�ضاهرة 

واملحافظة على ثروة لبنان واللبنانيني، 

طريق  من  املقيمني،  وغري  املقيمني 

املحافظة على الثقة الداخلية واخلارجية 

بالقطاع امل�رصيف.

امل�رصيف  القطاع  اأن  فيه  ل�ضك  ومما 

اللبناين مل يعرف ا�ضتقرارا تاما بعيدا من 

�ضالمة  ريا�ش  ت�ضلم  منذ  اإل  الهتزازات، 

وليات  ثالث  خالل  وجنح  احلاكمية، 

خا�ش  منوذج  تكري�ش  يف  متتالية 

النقدية، يجمع بني خ�ضو�ضيات  لل�ضلطة 

ال�ضارم  اللتزام  وبني  واإقت�ضاده  لبنان 

باملعايري واملوا�ضفات الدولية والتحديث 

والتطوير املوؤ�ض�ضاتي والب�رصي.

على  حر�ضه  �ضالمة  يرتجم 

دعم  ب�ضيا�ضة  ال�ضتقرارالإقت�ضادي 

خالل  من  الإقت�ضادية  القطاعات 

معينا  �ضكلت  التي  املدعومة  القرو�ش 

و�ضاهمت  اأ�ضا�ضية.  اإقت�ضادية  لقطاعات 

هذه القرو�ش ذات الفوائد املتدنية قيا�ضًا 

اىل فوائد الت�ضليفات امل�رصفية العادية، 

الكثري  عمل  م�ضار  ودعم  ت�ضويب  يف 

وال�ضناعية  ال�ضياحية  املوؤ�ض�ضات  من 

والزراعية ال�ضغرية اأو املتو�ضطة احلجم.

القرو�ش املدعومة يف  اىل ذلك �ضاهمت 

وحتديداً  ال�ضباب  اأزمات  من  جزء  حل 

ال�ضكن والتعليم وال�رصكات  على م�ضتوى 

ب�ضكل  لبنان  م�رصف  وي�ضاهم  النا�ضئة. 

اأ�ضا�ضي يف الت�ضجيع على تو�ضيع مروحة 

اإطار  يف  وذلك  املدعومة،  القرو�ش 

حتفيز  على  تعمل  التي  العامة  �ضيا�ضته 

النمو الإقت�ضادي ول �ضيما يف الأزمات. 

وقد بلغ جمموع قيمة القرو�ش امل�رصفية 

الإقت�ضادية  للقطاعات  والت�ضليفات 

العام  من  الأول  الف�ضل  حتى  والفردية 

مليار   93211 ما جمموعه حواىل   2016
مليار   62.2 حواىل  يوازي  ما  اأي  لرية، 

دولر بزيادة ملحوظة لبع�ش القطاعات 

رياض سالمة .. مهندس اإلستقرار النقدي
جتمع الهيئات الإقت�صادية، ورجال 

حاكم  و�صف  على  والأعمال  املال 

�صالمة  ريا�ض  لبنان  م�رصف 

لأنه  النقدية،  ال�صيا�صة  مبهند�ض 

الأزمات  من  لكثري  احللول  ابتدع 

يف  جنح  والإقت�صادية.  املالية 

ارتبط  قطوع.  من  اأكرث  اجتياز  

اللبنانية  اللرية  با�صتقرار  ا�صمه 

وال�صيا�صة النقدية، والثقة بالقطاع 

مت  كله  لهذا  اللبناين.  امل�رصيف 

التجديد له اأكرث من مرة.

وا�صعة  �صالحيات  �صالمة  ميتلك 

البنك املركزي. كان، وما  اإدارة  يف 

خ�صو�صا  الأف�صل،  “احلاكم«  يزال 

التي  ال�صعبة  الظروف  هذه  يف 

ال�صيا�صية  الأزمات  فيها  تتفاقم 

والإقت�صادية، ويف وقت ت�صهد البالد 

للمجل�ض  وتعطيال  رئا�صيا،  فراغا 

املوؤ�ص�صات  يف  و�صلال  النيابي، 

موؤ�ص�صات  يف  واإقفال  العامة، 

خا�صة. هذا عدا عما يرتبه النزوح 

ال�صوري من اأعباء على لبنان.
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على ح�ضاب قطاعات اأخرى خالل الف�ضل 

الأول من ال�ضنة احلالية.

القرو�ش  من  ال�ضناعة  ح�ضة  و�ضكلت 

 9525 حواىل  جمموعه  ما  والت�ضليفات 

يف   10.1 حواىل  ت�ضكل  وهي  لرية،  مليار 

عدد  بلغ  فيما  القرو�ش،  قيمة  من  املئة 

19356 م�ضتفيداً، مبا  امل�ضتــفيدين حواىل 

ن�ضبته 2.8 يف املئة من عدد امل�ضتفيدين. 

حواىل  ال�ضناعي  القر�ش  متو�ضط  وبلغ 

الزيادة  ن�ضبة  وكانت  لرية.  مليون   492
العام  من  الفرتة  خالل  القرو�ش  لهذه 

2016، مقارنة بالعام 2015، حواىل 0.55 

يف املئة، مع الإ�ضارة اإىل اإن قيمة القرو�ش 

ال�ضناعية ت�ضكل 2.87 يف املئة من اإجمايل 

القرو�ش والت�ضليفات للقطاعات.

اأما قيمة القرو�ش ال�ضكنية فتبلغ حواىل 

األفًا   11 حلواىل  لرية  مليار   16602.2
قيمته  قر�ش  مبتو�ضط  �ضخ�ضًا  و556 

هذه  وت�ضكل  لرية،  مليون   150 حواىل 

القرو�ش من حيث القيمة حواىل 19.5 يف 

املئة من عدد املقرت�ضني بزيادة حواىل 

كانون  بني  الفرتة  خالل  قر�ضًا   669
الثاين وبداية الف�ضل الأول من ال�ضنة.

حجم  وتطور  حركة  اأن  من  الرغم  وعلى 

متوا�ضعًا  يزال  ل  املدعومة  القرو�ش 

بالقيا�ش اىل حجم اإجمايل القرو�ش التي 

لبنان،  يف  العاملة  امل�ضارف  متنحها 

مقبولة  دعم  مظلة  وفرت  الأوىل  اأن  اإل 

ولفئات  اأ�ضا�ضية  اإقت�ضادية  لقطاعات 

وا�ضعة من اللبنانيني من اأ�ضحاب الدخل 

ال�ضلطات  وتعمد  واملحدود،  املتو�ضط 

هذه  حجم  زيادة  اإىل  واملالية  النقدية 

حركة  يف  تاأثرياً  اأكرث  لتكون  القرو�ش 

النمو الإقت�ضادي.

عدنان حمدان

للعام  العربي  العامل  يف  مركزي  م�رصف  حاكم  اأف�ضل  ـ 

EUROMONEY 1996 – جائزة
رئي�ش  اإياه  قّلده  فار�ش  رتبة  من  ال�رصف  جوقة  و�ضام  ـ 

اجلمهورية الفرن�ضي جاك �ضرياك يف 31 اأيار 1997.

العام  )رجل   2003 للعام  اأف�ضل حاكم م�رصف مركزي  ـ 

EUROMONEY 2003(- جائزة
ـ درع تكرميي من املنظمة امل�رصفية الأكادميية الدولية 

فرنكفورت- يف  اأف�ضل«  م�ضتقبل  اأجل  من  »م�رصفيون 

اأملانيا، لختياره كاأحد اأف�ضل 20 حاكم م�رصف مركزي 

يف العامل للعام 2004.

للعام  الأو�ضط  ال�رصق  اأف�ضل حاكم م�رصف مركزي يف  ـ 

-2005 جائزة EUROMONEY لالأ�ضواق النا�ضئة.

 2006- للعام  العامل  يف  مركزي  م�رصف  حاكم  اأف�ضل  ـ 

.EUROMONEY جائزة

اأمريكا  �ضمال  يف  العرب  امل�رصفيني  جمعية  جائزة  ـ 

اللبناين  امل�رصيف  اجلهاز  اإىل   2007 ل�ضنة   ABANA
تقديرا لإجنازات احلاكم ريا�ش �ضالمه

للعام  الأو�ضط  ال�رصق  اأف�ضل حاكم م�رصف مركزي يف  ـ 

.The Banker2008جائزة جملة-

تكرميا   2008 لعام  امل�رصفية  الريادة  �ضخ�ضية  جائزة  ـ 

من الإحتاد الدويل للم�رصفيني العرب.

اإفتتاح  جر�ش  يقرع  عربي  مركزي  م�رصف  حاكم  اأول  ـ 

بور�ضة نيويورك-اآذار 2009.

اللبنانية  اجلامعة  من  الإن�ضانيات  يف  فخرية  دكتوراه  ـ 

الأمريكية يف بريوت- متوز 2009.

للعام  الأو�ضط  ال�رصق  اأف�ضل حاكم م�رصف مركزي يف  ـ 

.The Banker 2009جائزة جملة-

الإبداع  فئة  عن   2009 للعام  العربي  الإبداع  جائزة  ـ 

العربي  الفكر  موؤ�ض�ضة  رئي�ش  من  ت�ضلمها  القت�ضادي- 

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خالد الفي�ضل .

رئي�ش  اإياه  قّلده  �ضابط  رتبة  من  ال�رصف  جوقة  و�ضام  ـ 

اجلمهورية الفرن�ضي نيكول �ضاركوزي بتاريخ 31 كانون 

الأول 2009.

ـ دكتوراه فخرية من اجلامعة اللبنانية- اأيار 2010.

الدولية- التجارة  غرفة  من   2010 العام  رجل  جائزة  ـ 

لبنان يف اأيلول 2010.

ـ درع تقديري للعمل اخلالق والروؤية ال�ضديدة ت�ضّلمها من 

املجل�ش الإغرتابي اللبناين لالأعمال يف مت�ضيغن-ت�رصين 

الأول 2010.

�رصف  مواطن  ولقب  دترويت  ديربورن-  مدينة  مفتاح  ـ 

لهذه املدينة- ت�رصين الأول 2010.

ت�ضلمها  �ضيكاغو،  يف  الإطفاء  لفوج  الفخرية  امليدالية  ـ 

2010 من رئي�ش اللجتة املالية ملدينة  يف ت�رصين الأول 

�ضيكاغو فاأ�ضبح مبوجبها ع�ضوا فخريا يف هذا الفوج.

احلريري  جامعة  من  تكرميي  ودرع  تقديري  و�ضاح  ـ 

الكندية، لبنان، يف اأيار 2011.

حكام   6 اأف�ضل  كاأحد   Global Finance جملة  جائزة  ـ 

م�ضارف مركزية يف العامل لعام 2011.

يوم  مبنا�ضبة  لندن  بور�ضة  افتتاح  حفل  يف  امل�ضاركة  ـ 

الأ�ضواق املالية اللبنانية يف ت�رصين الثاين 2012.

للعام  الأو�ضط  ال�رصق  اأف�ضل حاكم م�رصف مركزي يف  ـ 

.The Banker 2012جائزة جملة-

ـ جائزة الحتاد الدويل للم�رصفيني العرب كاأف�ضل حاكم 

بنك مركزي عربي للعام 2012 – 2013.

ـ دكتوراه فخرية من اجلامعة الأمريكية للتكنولوجيا يف 

جبيل- اأيلول 2013 .

ـ جائزة اأف�ضل حاكم بنك مركزي يف ال�رصق الأو�ضط لعام 

2013 من جمموعة يوروماين الدولية.
ـ قالدة »بول هاري�ش« مع �ضهادتها ودرع املوؤمتر ال�ضنوي 

للروتاري يف لبنان تكرميا لعطاءات حاكم م�رصف لبنان 

2014 – ني�ضان 
تاأ�ضي�ش  على  عاما   50 مرور  مبنا�ضبة  تكرميي  ـ درع 

ني�ضان   – العربية  امل�ضارف  احتاد  من  لبنان  م�رصف 

2014

الجوائز واألوسمة
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تحقيق

النتائج المالية للبنوك اللبنانية الثالثة الكبرى:
إستدامة في األرباح رغم الظروف التشغيلية الصعبة

ًة اأخرى، ُتظهر نتائج البنوك اللبنانية 
ّ
مر

�ضتدامًا 
ُ
م منواً  امُلدرجة  الكربى  الثالثة 

بالقوة  يّت�ضم  ماليًا  ومركزاً  الربحية  يف 

والر�ضينة  امُلحافظة  ال�ضيا�ضات  بف�ضل 

التي تّتبعها هذه البنوك يف وجه الظروف 

 بها،  ويبقى يف ذلك 
ّ
الإ�ضتثنائية التي متر

الركائز  �ضدارة  يف  امل�رصيف   القطاع 

الفققري  والعمود  لبنان  يف  املالية 

لالإقت�ضاد. 

املدّققة  غري  املالية  النتائج  واظهرت 

للبنوك اللبنانية الثالثة الكربى امُلدرجة 

لبنان واملهجر وبنك عوده وبنك  – بنك 
عام  من  الأول  الن�ضف  يف   – بيبلو�ش 

2016 اإ�ضتدامة يف الأرباح رغم الظروف 
نتيجة  تواجهها  التي  ال�ضعبة  الت�ضغيلية 

والإقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  الإ�ضطرابات 

بلغت  فقد  اجلوار.  ودول  لبنان  يف 

ما  الثالثة  للبنوك  عة 
ّ
املجم الأرباح 

يعادل 526.09 مليون دولر يف الن�ضف 

الأول من عام 2016 ، اأي بزيادة قدرها 

عام  من  نف�ضها  الفرتة  عن   %  13.74
2015.  وحّققت هذه الزيادة يف الأرباح 
الأرباح  يف  للزيادة  نتيجًة  الأغلب   يف 

لوحدات البنوك اخلارجية. 

تظهر  مبفرده،  بنك  كّل  �ضعيد  وعلى 

النتائج اأي�ضًا حتقيق بنك لبنان واملهجر 

اأعلى م�ضتوى لالأرباح بلغ 226.68 مليون 

دولر بزيادة 19.08 %  عن الأ�ضهر ال�ضتة 

. وجاء بنك عوده   2015 الأوىل من عام 

 225.66 حّقق  حيث  الثانية  املرتبة  يف 

ا بنك 
ّ
مليون دولر بزيادة 11.66  %. اأم

بيبلو�ش فقد حّل يف املرتبة الثالثة حيث 

بلغت اأرباحه 73.75 مليون دولر بزيادة 

 .% 5.20

الموجودات والقروض
اأداء البنوك يف الربحية على  وين�ضحب 

فعلى  ميزانياتها.  بنود  معظم  اأداء 

�ضعيد بنك لبنان واملهجر، فقد و�ضلت 

حزيران  �ضهر  نهاية  يف  موجوداته  

بزيادة  دولر  مليار    29.5 اإىل   2016
عام  من  نف�ضها  الفرتة  عن   %  3.09
اإىل  قرو�ضه  حمفظة  وارتفعت   2015
7.35 مليار دولر بزيادة 4.73 %، يف 
اإىل  امل�ضاهمني  حقوق  ازدادت  حني 

2.72 مليار دولر بزيادة 7.27 %. اأما 
موجوداته  ازدادت  فقد  بيبلو�ش،  بنك 

بزيادة دولر  مليار   20.43  اإىل 

6.59 %  وازدادت  القرو�ش  اإىل 5.02 
بينما   ،  %  7.27 بزيادة  دولر  مليار 

 1.66 اإىل  امل�ضاهمني  حقوق  ارتفعت 

مليار دولر بزيادة 2.33 %.  وبالن�ضبة 

موجوداته  انخف�ضت  فقد  عوده،   لبنك 

بن�ضبة دولر  مليار   41.94  اإىل 

 18.49 اإىل  قرو�ضه  وو�ضلت   %  0.88

بينما    ،%   8.48 بزيادة  دولر  مليار 

 3.26 اإىل  امل�ضاهمني  حقوق  ارتفعت 

مليار دولر بن�ضبة 4.29 %. 

مؤشرات مالية
مل  الأهمية،  من  نف�ضه  القدر  وعلى 

الثالثة  للبنوك  امللحوظ  الأداء  يقت�رص 

اها  
ّ
تعد بل  الأرباح   يف  النمو  على 

لي�ضمل موؤ�رصات مالية �ضليمة. ويف هذا 

القرو�ش  �ضايف  ن�ضبة  تِزد  مل  الإطار، 

 %  1.4 عن  بتح�ضيلها   امل�ضكوك 

لبنك   % و1.3  عوده  لبنك   %  0.9(

بيبلو�ش و1.4 % لبنك لبنان واملهجر(،  

املال ح�ضب  راأ�ش  ن�ضبة كفاية  تقّل  ومل 

معايري بازل 3 عن 13.9 % )18 % لبنك 

 لبنان واملهجر و 17.7 % لبنك بيبلو�ش 

و 13.9 % لبنك عوده( ،  ومل تقّل اأي�ضًا 

 65(  %  45.9 الأولية عن  ال�ضيولة  ن�ضبة 

لبنك   %  51 و  واملهجر  لبنان  لبنك   %
بيبلو�ش و 45.9 % لبنك عوده(. 

ن�صبة الكلفة 

اإىل الإيرادات %

املردود على 

متو�صط املوجودات

)%ROAA(

املردود على 

متو�صط اأموال 

امل�صاهمني

)ROACE%(

الأرباح

)مليون دولر(
اإ�صم البنك

35.88 1.55 16.62 226.68 لبنان واملهجر

55.38 1.07 14.90 225.66 عـــوده

54.20 0.73 8.30 73.75 بيبلــو�ض
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تحقيق

دور حيوي للقطاع في إرساء االستقرار اإلقتصادي واإلجتماعي
24,638 عدد موظفي المصارف

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  تابع 

اإر�ضاء  يف  لدوره  وتاأكيدا   ،2015 عام  

ال�ضتقرار الإقت�ضادي والإجتماعي لدى 

الن�ضيج اللبناين،  تقدمي املزيد من فر�ش 

العمل لديه، اإذ ازداد عدد العاملني مبقدار 

الإ�ضتخدام  هذا  ويكت�ضب  �ضخ�ضًا.   788
اأهمية كربى اإذ اإنه ياأتي يف وقت بلغت 

م�ضتويات  لبنان  يف  البطالة  معدلت 

القطاعات  تعانيه  ما  ظل  يف  قيا�ضية 

اأعداد  تراجع  من  الأخرى  الإقت�ضادية 

الأو�ضاع  ب�ضبب  اللبنانية  العاملة  اليد 

املحلية وكثافة نزوح العمال ال�ضوريني 

ومناف�ضتهم للعمالة الوطنية.

يف نهاية عام 2015، و�ضل عدد موظفي 

امل�ضارف العاملة يف لبنان اىل 24638 

فئات  خمتلف  على  توّزعوا  �ضخ�ضًا 

اام�ضارف التجارية اللبنانية )وعددها 

جمموع  من   %  83،1 اي  م�رصفًا(   32
العاملني، و2661 �ضخ�ضًا يف امل�ضارف 

ذات امل�ضاهمة الأكرثية العربية )عددها 

فروع  يف  موظف  و424  م�ضارف(،   9
امل�ضارف العربية )عددها 8 م�ضارف( 

و310 موظفني يف فروع امل�ضارف غري 

يف  �ضخ�ضًا   765 و   )4 )عددها  العربية 

وكلها   16 )عددها  الأعمال  م�ضارف 

�رصكات مغفلة لبنانية(.

ن�ضبة  تابعت  اجلن�ش،  �ضعيد  على 

يف  العاملني  جمموع  من  العامالت 

ارتفاعها  اللبناين  امل�رصيف  القطاع 

 2015 العام  نهاية  يف   %  47 اىل  لت�ضل 

مقابل   )2014 العام  نهاية  يف   %  46.5(

ن�ضبة  وتتجاوز  الذكور.  للعاملني   %  53
اللبناين  امل�رصيف  القطاع  يف  العامالت 

الأنثوية  العمالة  ن�ضبة  كبري  حد  اىل 

بحواىل  رة 
ّ
واملقد لبنان،  يف  الإجمالية 

.% 25
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ارتفعت  العائلي،  الو�ضع  �ضعيد  على 

جمموع  من   %  40 اىل  العازبني  ن�ضبة 

العام  نهاية  يف  القطاع  يف  العاملني 

 50.8 و  عازبات   %  49.2(  2015
الرتاجعي  املنحى  بعد  عازبون(   %
�ضبقت التي  ال�ضنوات  يف  اتخذته   الذي 

 2013 نهاية  يف   %  39.2 و   %  38.9(

ني 
ّ

املتزوج ن�ضبة  اأما  تباعًا(.  و2014 

% ذكور و   54.5( %  60 ف�ضكلت حواىل 

45.5 % اناث(. وبلغ عدد الولد الذين 
على عاتقهم 21047 ولداً.

هرم األعمار
ي�ضجل  مل  الأعمار،  هرم  �ضعيد  على 

و   2014 العامني  نهاية  يف  كبري   
ّ

تغري

2015. وقد �ضكلت ن�ضبة العاملني الذين 
ل تتجاوز اأعمارهم 40 �ضنة 58.4 % من 

الإجمالية  اللبنانية  امل�رصفية  العمالة 

يف نهاية العام 2015 �ضاأنها يف نهاية 

العمرية  ال�رصيحة  وهذه   .2014 العام 

يف العمالة امل�رصفية اللبنانية تتطابق 

العاملة  القوى  من  مثيلتها  مع  متامًا 

الذي  املوظفني  ح�ضة  اأما  لبنان.  يف 

فقد  �ضنة،   60 و   40 بني  تراوح عمرهم 

العام  نهاية  % يف   36.1 اىل  انخف�ضت 

2015 )36.7 % يف نهاية العام 2014( 
امل�ضارف  يف  العاملني  جمموع  من 

الذين  ن�ضبة  ارتفعت  فيما  لبنان.  يف 

 %  5(  %  5.5 ال�ضتني اىل  يتجاوزن �ضن 

يف نهاية عام 2014(.

امل�ضارف  يف  العاملني  توّزع  ويبنّي 

ح�ضب اجلن�ش والفئات العمرية املختلفة 

اأن ح�ضة الذكور تفوق ح�ضة الإناث يف 

الفئة  باإ�ضتثناء  العمرية.  الفئات  جميع 

التي هي دون �ضن اخلام�ضة والع�رصين 

ما   %  61.7 الإناث  ن�ضبة  بلغت  حيث 

على  يطغى  الأنثوي  العن�رص  اأن  يعني 

الداخلني اجلدد اىل القطاع. بينما يزداد 

املوظفني  من  كل  ن�ضبة  بني  الفارق 

واملوظفات مل�ضلحة الذكور مع التقدم 

يف العمر.

اجلن�ش  من  املوظفني  توزع  ويوؤكد 

الواحد على فئات الأعمار املختلفة اأن 

�ضن  دون  من  املوظفات  من   %  63.5
الأربعني مقابل 53.8 % للذكور مقابل 

53.7 % يف نهاية العام 2014.

المستوى العلمي
يزال  ل  العلمي،  امل�ضتوى  �ضعيد  على 

القطاع  يف  العاملني  اجلامعيني  عدد 

بحيث  م�ضتمر  تزايد  يف  امل�رصيف 

من   %  76 اىل  هوؤلء  ن�ضبة  و�ضلت 

اإجمايل العمالة يف نهاية العام 2015 

 
ّ

)74.8 % يف نهاية العام 2014(. ويف�رص

كبري  حد  اىل  املتوا�ضل  الرتفاع  هذا 

بدخول املتخرجني من حملة ال�ضهادات 

اجلامعية اىل القطاع امل�رصيف اللبناين. 

فقد ازداد عدد العاملني احلائزين على 

موظفًا   880 مبقدار  جامعية  �ضهادات 

يف العام 2015 توّزعوا بني 517 انثى و 

363 ذكراً. يف موازاة ذلك، تتابع ح�ضة 
كل الذين و�ضلوا اىل م�ضتوى البكالوريا 

 %  15.2 اأو ما يعادلها انخفا�ضها من 

امل�ضارف  يف  العاملني  جمموع  من 

اىل   2014 العام  نهاية  يف  لبنان  يف 

14.4 % يف نهاية العام 2015، واأولئك 
من  امل�ضتوى  هذا  اىل  ي�ضلوا  مل  الذين 

التح�ضيل العلمي من 10 % اىل 9.6 % 

يف التاريخني على التوايل.

القطاع  يف  العاملني  توّزع  ويظهر 

وم�ضتوى  اجلن�ش  ح�ضب  امل�رصيف 

جتاوزن  الإناث  اأن  العلمي  التح�ضيل 

الذكور يف فئة حملة ال�ضهادة اجلامعية 

اأن  حني  يف   ،2015 العام  نهاية  يف 

�ضهادة  على  ح�ضلن  اللواتي  ح�ضة 

بلغت يعادلها  ما  اأو   البكالوريا 

41 % وح�ضة اللواتي هن دون م�ضتوى 
البكالوريا 17.5 % مقابل ح�ض�ش اأكرب 

للذكور.

اأما توّزع املوظفني من اجلن�ش الواحد 

ح�ضب م�ضتوى التح�ضيل العلمي، فيبنّي 

يف  العامالت  من   %  84 حواىل  اأن 

�ضهادة  على  ح�ضلن  امل�رصيف  القطاع 

جامعية، يف حني اأن ن�ضبة اللواتي هن 

% من   4 اأقل من  دون البكالوريا متثل 

اإجمايل املوظفات يف امل�ضارف.

788 فرصة عمل قدمها 

القطاع المصرفي عام 2015

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس على فئات اإلعمار )نهاية العام 2015(

60 �صنة وما فوق50-60 �صنة40-50 �صنة25-40 �صنةدون 25 �صنة

38.350.755.159.270.4ذكور )%(

61.749.344.940.829.6اإناث )%(

208512297479141171348العدد الإجمايل

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس وحسب المستوى العلمي )نهاية العام 2015(

�صهادة جامعيةبكالوريا او ما يعادلهادون البكالوريا

82.55948.2ذكور )%(
17.54151.8اإناث )%(

2365355918714العدد الإجمايل
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مقابلة

كيف تقيمون اأداء القطاع امل�رصيف اللبناين بعد اإنتهاء الن�صف 

الأول من العام احلايل، رغم الظروف الدقيقة كافة التي مير بها 

فيها  تتواجد  التي  اخلارجية  الأ�صواق  وكذلك  واملنطقة،  لبنان 

امل�صارف اللبنانية؟

تع�ضف  التي  اجليو�ضيا�ضية  الأزمات  تداعيات  توا�ضل  ظل  يف 

على  وانعكا�ضاتها  �ضورية  وحتديدا  العربي  عاملنا  دول  ببع�ش 

ال�ضيا�ضية  التجاذبات  وكذلك  املنتجة،  الإقت�ضادية  قطاعاتنا 

عمل  يف  انتظام  وعدم  رئا�ضي،  فراغ  ظل  يف  احلادة  الداخلية 

الن�ضف  نهاية  كافة يف  املوؤ�رصات  فاإن  الد�ضتورية،  املوؤ�ض�ضات 

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  منو  اأن  تدل   2016 العام  من  الأول 

خالل هذه الفرتة كان مقبول اإجمال.

قطاعنا  �ضالبة  على  يدل  فاإنه  �ضيء  على  الأداء  هذا  دل  واإن 

يختزنها،  التي  والتنظيمية  الإدارية  وقوته واخلربات  امل�رصيف 

يعززها اإطار ت�رصيعي وتنظيمي دينامي مكتمل اجلوانب، يف ظل 

�ضعادة احلاكم ريا�ش �ضالمة احلكيمة  م�رصف مركزي بقيادة 

وذات الروؤيا امل�ضتقبلية الثاقبة، ما مكن القطاع امل�رصيف من 

على  لبنان  خربها  التي  الظروف  جممل  مع  بنجاح  التعامل 

امتداد تاريخه احلديث على تفاوت دقتها من وقت لآخر. 

زبائنه  ثقة  امل�رصيف  قطاعنا  الواقع  هذا  اأك�ضب  فقد  وبالطبع 

كما  العاملية،  وامل�رصفية  املالية  املوؤ�ض�ضات  وتقدير  الرا�ضخة، 

والأهم تر�ضيخ قدرته على النمو وتطوير خربته الوا�ضعة يف اإدارة 

الأزمات التي اكت�ضبها على اختالف وتنوع تداعياتها.

ومع هذا، يتمثل التحدي الذي يواجهه قطاعنا امل�رصيف اللبناين 

توا�ضلت  التي  النمو  معوقات  يف  م�ضى  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم 

الداخلي  ببعديها  واملاثلة  املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات  امتداد  على 

من  واحلد  امل�رصيف  قطاعنا  منو  على  وان�ضحاباتها  واخلارجي 

قدراته يف حتقيق منو اأكرث عمقا واأكرث تاأثريا يف الدور الإمنائي 

والتنموي الذي ي�ضطلع به يف اأكرث من اجتاه وعلى اأكرث من �ضعيد.

جنحت جمموعة فرن�صبنك على مر ع�رصات �صنوات خلت يف تعزيز ح�صورها يف الأ�صواق الداخلية واخلارجية 

على حد �صواء. فعلى ال�صعيد الداخلي، متكنت املجموعة من تو�صيع �صلة خدماتها و�صبكة فروعها على امتداد 

م�صاحة لبنان، والتي ت�صل حاليا اىل 124 فرعا.  اأما على ال�صعيدين الدويل والإقليمي، فاتبعت املجموعة 

ا�صرتاتيجية لتعزيز تواجدها يف الأ�صواق العاملية وحتديدا يف فرن�صا، اجلزائر، �صورية، رو�صيا البي�صاء، ال�صودان، 

كوبا، وقرب�ض، والإمارات، والعراق، و�صاحل العاج. 

وُيعترب  فرن�َصبنك، وفقًا لرئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة فرن�َصبنك الوزير ال�صابق عدنان الق�صار، من اأبرز امل�صارف 

اللبنانية من حيث �صبكة عالقاته الدولية مع كربى املوؤ�ص�صات امل�رصفية واملالية الدولية. واأعلن الق�صاريف هذا 

الإطار، عن توقيع اتفاقية تعاون يف باري�ض مع بروباركو )ال�رصكة املخت�صة بال�صتثمارات اخلا�صة والتابعة 

للوكالة الفرن�صية للتنمية(، والوكالة الفرن�صية للتنمية، والبنك العمومي الفرن�صي لال�صتثمار من �صاأنها دعم 

النت�صار الدويل لعمالء فرن�صبنك من ال�رصكات. كالم الق�صار اأتي يف حديث لـ«ال�صناعة والإقت�صاد«، هذا ن�ّصه:

فرنسبنك.. استراتيجية توّسعية  مرنة ودينامية
القصار: قطاعنا يتمّيز بصالبته
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تواجدها  اأماكن  يف  اللبنانية  امل�ضارف  اأداء  فاإن  وكذلك 

بن�ضب  كان  واإن   ، ن�ضبيا  مقبول  كان  العاملية  الأ�ضواق  يف 

متفاوتة، وفقا لأداء اإقت�ضادات هذه الدول، بالرغم من الأحداث 

العاملي،  الإقت�ضاد  منو  على  �ضلبا  وان�ضحابها  جليوبوليتيكية 

الأزمة  من  متاما  تتعاف  مل  البالد  هذه  اأن  العلم  مع  وكذلك 

املالية امل�رصفية التي �ضهدها العامل عام 2008 والتي على ما 

يبدو فاإن تداعياتها ل زالت ماثلة يف الأ�ضواق. ي�ضاف اإىل ذلك 

من  اخلروج  على  بريطانيا  ت�ضويت  اأحدثها  التي  ال�ضدمة  الآن 

الحتاد الأوروبي وتاأثري هذا اخلروج املحتمل على منو كل من 

بريطانيا والحتاد الأوروبي وكذلك امتداد هذا التاأثري اإىل بقية 

اأنحاء العامل واإن بن�ضب متفاوتة.

ما هي املخاوف التي تهدد الو�صع امل�رصيف واملايل يف لبنان؟ 

واخلربات  املالية  وقوته  ب�ضالبته  امل�رصيف  قطاعنا  يتميز 

الظروف  بفعل  يراكمها  اأن  ا�ضتطاع  التي  وامل�رصفية  الإدارية 

تاريخه  امتداد  وعلى  مفا�ضلها  اختالف  على  خربها  التي 

احلديث مع تفاوت دقتها من وقت اإىل اآخر. ولقد متكن القطاع 

امل�رصيف من اأن يراكم خالل ال�ضنوات قدرات كبرية يف الإدارة 

الداخل  يف  والأفقي  الذاتي  للنمو  والتخطيط  العملية  والأن�ضطة 

حت�ضني  ويف  والتقنية  الب�رصية  موارده  ويف  اخلارج  ويف 

هذا  موجوداته.  لنوعية  امل�ضطرد  والتح�ضني  اأدائه  مكونات 

بالإ�ضافة اإىل قوته املالية ما مكنه من موا�ضلة دوره التنموي 

والإمنائي يف الإقت�ضاد الوطني وكذلك يف جتاوز اأكرث الظروف 

�ضعوبة وتعقيدا واأحيانا اأ�ضدها تهديدا على ال�ضعد الإقت�ضادية 

جتاه  را�ضخة  هيكلية  �ضالبة  اأك�ضبه  ما  وال�ضيا�ضية  والأمنية 

اأنواعها،  خمتلف  على  واخلارجية  الداخلية  التحديات  جممل 

وكذلك اإعجاب وتقدير املوؤ�ض�ضات املالية وامل�رصفية الإقليمية 

على  �ضاهد  خري  هو  القطاع  واأداء  تطور  �ضجل  واإّن  والعاملية. 

اإجنازاته املميزة على ال�ضعد واملقايي�ش كافة. 

�ضعادة  روؤيا  بفعل  تر�ضخت  نقدية  �ضيا�ضة  الواقع  هذا  يعزز 

وهند�ضات  الثاقبة  وامل�ضتقبلية  احلكيمة  �ضالمة  ريا�ش  احلاكم 

مالية راكمت احتياطيا نقديا بالعملة الأجنبية اأثبتت قدرته يف 

املفا�ضل  موؤثرة وبالرغم من  بفاعلية  النقد  ثبات  احلفاظ على 

الدقيقة التي خربها ويخربها لبنان على اأكرث من �ضعيد داخليا 

واإقليميا و عامليا.

هل باإمكانكم اإعطاء فكرة عن ا�صرتاتيجية  فرن�صبنك العري�صة 

وخططه واأهدافه امل�صتقبلية؟

داخلي  بعدين  على  التو�ضعية  بنك 
َ
فرن�ض ا�ضرتاتيجية  ترتكز 

وديناميتها  مبرونتها  تتميز  ا�ضرتاتيجية  وهي  وخارجي، 

الأهداف املرجوة منها بفاعلية وفعالية.  وقدرتها على حتقيق 

�ضلة  تو�ضيع  من  املجموعة  متكنت  الداخلي،  ال�ضعيد  فعلى 

خدماتها و�ضبكة فروعها على امتداد م�ضاحة لبنان، والتي ت�ضل 

حاليا اىل 124 فرعا. 

ا�ضرتاتيجية  فرتتكز  والإقليمي،  الدويل  ال�ضعيدين  على  اأما 

العاملية  الأ�ضواق  يف  بنك 
َ
فرن�ض تواجد  تعزز  على  املجموعة 

ال�ضودان،  وحتديدا يف فرن�ضا، اجلزائر، �ضورية، رو�ضيا البي�ضاء، 

كوبا، وقرب�ش، والإمارات، والعراق، و�ضاحل العاج. و ي�ضاهم يف 

تطوير هذه الأ�ضواق املالية  وتر�ضيخ مفهومها لل�ضريفة ال�ضاملة 

يف ظل معايري تقنية وب�رصية وموؤ�ض�ضية متقدمة من �ضاأنها ارتقاء 

وتعزيز  �ضواء،  حد  على  والعاملية  املحلية  مبكانته  امل�رصف 

اإمكاناته كمجموعة مالية لبنانية ،عربية، ودولية، تعتمد على 

لبلوغ  الأ�ضا�ضية  ال�ضمانة  ي�ضكالن  فعالة  واإدارة  فاعلة  قيادة 

املجموعة اأهدافها ال�ضرتاتيجية.

�ضبكة  اللبنانية من حيث  امل�ضارف  اأبرز  بنك من 
َ
فرن�ض عترب  

ُ
وي

واملالية  امل�رصفية  املوؤ�ض�ضات  كربى  مع  الدولية  عالقاته 

ال�ضنوات املا�ضية يف  اإمتداد  الدولية. وقد جنحنا بالفعل وعلى 

اإقامة حتالفات اإ�ضرتاتيجية هامة ومتميزة مع هذه املوؤ�ض�ضات 

ومتكنا من البناء على هذه العالقات لتعزيز دورنا على �ضعيد 

ت�ضهيل ا�ضتثمارات زبائننا ودعم �رصكاتهم وتطوير اأعمالهم يف 

اأماكن تواجدهم �ضواء يف  لبنان اأو يف الأ�ضواق التي نعمل فيها 

يف اخلارج. 

نذكر يف هذا ال�ضياق على �ضبيل املثال ل احل�رص، توقيع اتفاقية 

بنك موؤخرايف باري�ش مع بروباركو )ال�رصكة 
َ
تعاون وقعها فرن�ض

الفرن�ضية  للوكالة  والتابعة  اخلا�ضة  بال�ضتثمارات  املخت�ضة 

للتنمية(، والوكالة الفرن�ضية للتنمية، والبنك العمومي الفرن�ضي 

الدويل  النت�ضار  دعم  اإىل  تهدف  التفاقية   .هذه  لال�ضتثمار 

يف  املنت�رصة  تطورال�رصكات  وكذلك   ، ال�رصكات  من  لعمالئنا 

بلدان لنا تتواجد فيها.  

 
ٌ
 م�ضتمر

ٌ
اأود القول اإنه مبوجب هذه ال�رصاكة، �ضين�ضاأ ويتعزز حوار

والبنك  للتنمية،  الفرن�ضية  الوكالة  بنك، وجمموعة 
َ
فرن�ض ما بني 

التجارية  بالفر�ش  يتعلق  فيما  لال�ضتثمار  الفرن�ضي  العمومي 

الواعدة لعمالئنا وبهدف ت�ضهيل وت�رصيع التنمية الدولية للعمالء 

اأن  كما  احلدود.  عرب  �رصكات  تاأ�ضي�ش  بدعمهم  ال�رصكات  من 

بنك وامل�ضاركني كافة يف هذه التفاقية �ضيقومون بت�ضهيل 
َ
فرن�ض

ويتواجدون  نتواجد  التي  البلدان  يف  عمالئهم  م�ضاريع  متويل 

خالل  من  اأو  قرو�ضا  العمالء  هوؤلء  منح  خالل  من  اإما  فيها، 

تاأمني �ضمانات لهم.

بنك كذلك اإىل مبادرة البنك 
َ
اإ�ضافة اإىل هذه ال�رصاكة، اإن�ضم فرن�ض

العمومي الفرن�ضي لال�ضتثمار وبروباركو من خالل ا�ضتثماره يف 

Averroes Finance III، �ضندوق ا�ضتثمار يف �ضناديق خم�ض�ضة 
لال�ضتثمار ب�رصكات خا�ضة يف القارة الأفريقية ويف بع�ش دول 

البحر املتو�ضط.

ما هي اأبرز نتائج م�رصفكم يف العام 2015؟ وكيف تنظرون اإىل 

العام 2016؟

اأداء  فاإن  لبنان،  ي�ضهدها  التي  الدقيقة  الظروف  من  بالرغم 

بنك خالل 2015 ويف الن�ضف الأول من 2016 هو 
َ
جمموعة فرن�ض

للمجموعة 179.62  ال�ضافية  الأرباح  بلغت  فقد  ن�ضبيا.  جيد  اأداء 

بلغ جمموع  فيما   ،  2015 اأواخرالعام  اأمرييكي يف  دولر  مليون 

للزبائن  والت�ضليفات  اأمرييكي،  دولرا  مليار   19.994 امليزانية 

مليار   16.307 الزبائن  وودائع  اأمرييكي،  دولر  مليار    6.289
دولر اأمرييكي، وحقوق امل�ضاهمني 1.956 مليار دولر اأمرييكي. 

اأما نتائج الن�ضف الأول من العام 2016 فكانت مقبولة ن�ضبيا اإذا 

ما اأخذنا بعني العتبار الظروف ال�ضيا�ضية والإقت�ضادية يف لبنان 

واملنطقة. واإن الأداء الذي �ضجلناه اإىل الآن ي�ضري بو�ضوح اإىل اأننا 

يف اجتاه حتقيق الأهداف التي و�ضعناها يف خطة عمل العام.
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مقابلة

»على الطبقة السياسية اتخاذ كّل اإلجراءات للوصول إلى حّل يطلق سراح اإلقتصاد«
األزهري: القطاع يتحّمل كّل مسؤولياته بمهنية رفيعة

منذ تاأ�صي�صه عام 1951، �صلك بنك لبنان 

واملهجر طريق التو�ّصع والتطور، واأ�صحى 

يف طليعة امل�صارف اللبنانية املنت�رصة 

يف اخلارج اإذ يتواجد حاليًا يف 13 دولة 

– لبنان وم�رص و�صورية والأردن والعراق 
وفرن�صا  وقطر  والإمارات  وال�صعودية 

ورومانيا-  وقرب�ض  و�صوي�رصا  واإنكلرتا 

ولديه 285 وحدة م�رصفية ومالية خلدمة 

عمالئه يف هذه البلدان.

ال�صعبة  الظروف  ظل  يف  املتمّيز  اأداوؤه 

جعله  واملنطقة  لبنان  بها  مير  التي 

»اأف�صل م�رصف يف لبنان لعام 2016« 

 ،Euromoneyالعاملية للمجلة  وفقًا 

باإبتكارات  تت�صم  التي  مننتجاته  فمع 

و�صعيه  اخلارجي  وانت�صاره  متوا�صلة 

يف  العربية  اجلاليات  خلدمة  املتوا�صل 

بنك  اأوروبا، متّكن  اأ�صواق متخ�ّص�صة يف 

لبنان واملهجر وفقًا لرئي�ض جمل�ض اإدارته 

حتقيق  من  الأزهري  �صعد  العام  ومديره 

امُل�صتدامة  والربحية  بالنمو  اّت�صم  اأداء 

خالل ال�صنوات ال�صابقة.

الفرتة  خالل  »اأنه  اىل  الأزهري  واأ�صار 

املمتدة من عام 2008 اإىل الف�صل الأول 

من عام 2016، ارتفعت موجودات امل�رصف مبعدل �صنوي بلغ 7.04 % لت�صل اإىل 29.3 مليار 

 108.23 اإىل  % لت�صل   7.02 الأرباح مبعدل �صنوي بلغ  2016، وارتفعت  اآذار  دولر يف نهاية 

مليون دولر يف نهاية الف�صل الأول من هذا العام«. وك�صف اأن »امل�رصف حافظ على اأعلى معّدلت 

الربحية بني امل�صارف امُلدرجة حيث بلغ املردود على متو�صط راأ�ض املال واملوجودات 15.43 % 

و1.48 % على التوايل«. كالم اأزهري اأتى يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد«، هذا ن�صه:
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خالل  م�رصفكم  اأداء  تقّيمون  كيف 
ال�صابقة حتى عام 2015؟  وما  الأعوام 

يقّدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  هي 

م�رصفكم وماذا اأعددمت للعام 2016 وهل 

من م�صاريع تو�ّصعية للخارج؟

ال�ضنوات  خالل  امل�رصف  اأداء  اأن  اأعتقد 

ال�ضابقة اّت�ضم بالنمو والربحية امُل�ضتدامة. 

الفرتة  خالل  الأداء  هذا  اإىل  نظرنا  فاإذا 

اإىل الف�ضل الأول   2008 املمتدة من عام 

2016، والتي ت�ضم فرتة الرواج  من عام 

الإقت�ضادي ما بني 2008 و 2011 وفرتة 

الركود الإقت�ضادي ما بني2012 و2016، 

مبعدل  ارتفعت  قد  املوجودات  اأن  نرى 

�ضنوي بلغ 7.04 % لت�ضل اإىل 29.3 مليار 

دولر يف نهاية اآذار 2016، كما ارتفعت 

 %  9.66 بلغت  �ضنوية  بن�ضبة  القرو�ش 

وعلى  دولر.  مليارات   7.28 اإىل  لت�ضل 

اأي�ضًا  ارتفعت  فاإنها  الأرباح،  �ضعيد 

اإىل  لت�ضل   %  7.02 بلغ  �ضنوي  مبعدل 

الف�ضل  108.23 ماليني دولر يف نهاية 
البنك  حافظ  كذلك  العام.  هذا  من  الأول 

البنوك  بني  الربحية  لت 
ّ
معد اأعلى  على 

بلغ املردود على متو�ضط  امُلدرجة حيث 

راأ�ش املال واملوجودات 15.43 % و1.48 

% على التوايل. 
التي  واملنتجات  للخدمات  بالن�ضبة 

بخدمات  تتمثل  فاإنها  البنك،  مها 
ّ
يقد

ال�ضاملة،  ال�ضريفة  ت�ضمل جميع جمالت 

التجزئة  و�ضريفة  التجارية  كال�ضريفة 

الإ�ضتثمارية  وال�ضريفة  وال�رصكات 

اإدارة  وخدمات  والإ�ضالمية  واخلا�ضة 

املال  راأ�ش  واأ�ضواق  والرثوات  الأ�ضول 

بابتكارات  مننتجاته  وتّت�ضم  والتاأمني. 

عها 
ّ
تنو �ضعيد  على  كان  اإن  متوا�ضلة 

التكنولوجي  رها 
ّ
تطو �ضعيد  على  اأو 

اخليارات  من  باقة  لعمالئنا  تعطي  لكي 

اأما  التوا�ضل.  و�ضائل  واأحدث  امُلجدية 

عترب البنك 
ُ
بالن�ضبة لالإنت�ضار اخلارجي، في

يف طليعة البنوك اللبنانية املنت�رصة يف 

 13 يف  حاليًا  البنك  يتواجد  اإذ  اخلارج 

والأردن  و�ضورية  وم�رص  لبنان   – دولة 

وقطر  والإمارات  وال�ضعودية  والعراق 

وقرب�ش  و�ضوي�رصا  واإنكلرتا  وفرن�ضا 

م�رصفية  وحدة   285 ولديه  ورومانيا- 

البلدان.  هذه  يف  عمالئه  خلدمة  ومالية 

كما ي�ضعى البنك خلدمة اجلاليات العربية 

�ضة يف اأوروبا، ويعمل 
ّ

يف اأ�ضواق متخ�ض

زة 
ّ
واملمي ال�ضاملة  املحلية  البنوك  كاأحد 

عه 
ّ
تو�ض البنك  و�ضيعّزز  املنطقة.  دول  يف 

هذا العام من خالل افتتاح فروع جديدة 

يف كّل من لبنان وم�رص والأردن. 

الأخرية  التطورات  اإىل  تنظرون  كيف 
�صيكون  وهل  باملنطقة،  تع�صف  التي 

الإقت�صاد  على  �صلبية  انعاكا�صات  لها 

القطاع  وعلى  عام  ب�صكل  اللبناين 

هي  وما  خا�ض،  ب�صكل  امل�رصيف 

يبقى  لكي  اتخاذها  الواجب  الإجراءات 

ظل  يف  عنها  مبناأى  امل�رصيف  القطاع 

ا�صتمرار هذه التطورات العا�صفة؟

ال�ضيا�ضية  رات 
ّ
التطو اأن  فيه  �ضك  ل  ا 

ّ
مم

اأدت   2011 يف املنطقة ولبنان منذ عام 

دوراً رئي�ضيًا يف تراجع النمو الإقت�ضادي 

وعجلة الن�ضاط امل�رصيف يف لبنان. فقد 

الإقت�ضادي من  النمو  لت 
ّ
انخف�ضت معد

-2010 يف   %  8 الـ  قاربت  �ضنوية  ن�ضب 

يف   %  2 الـ  تتجاوز  مل  ن�ضب  اإىل   2007
لت 

ّ
ال�ضنوات الالحقة، كما انخف�ضت معد

من  امل�رصيف  للقطاع  امليزانية  منو 

وعلى   .%  5 من  اأقل  اإىل   %  10 من  اأكرث 

القطاع  موجودات  بلغت  الأخري،  �ضعيد 

حتى نهاية �ضهر ني�ضان 2016 ما يعادل 

عن   %  4.7 بزيادة  دولر  مليار   187.9
ولكن   ،2015 عام  من  نف�ضها  الفرتة 

 بلغت القرو�ش 55.2 مليار دولر بزيادة

التحفيزية  بالرزمات  مدعومة   %  7.3
قد  والتي  لبنان  م�رصف  طلقها 

ُ
ي التي 

تتجاوز املليار الواحد من الدولرات هذا 

العام. ويف احلقيقة، اإن القطاع امل�رصيف 

ة 
ّ
يّتخذ كّل الإجراءات الوقائية والتحفيزي

املنا�ضبة ليحافظ على �ضالمة موجوداته 

للقطاعات  املالئم  التمويل  يوّفر  ولكي 

ل 
ّ
يتحم وبالتايل  وللدولة،  الإقت�ضادية 

كّل م�ضوؤولياته مبهنية رفيعة. وما يجب 

ل الطبقة ال�ضيا�ضية 
ّ
ح�ضوله، هو اأن تتحم

الإجراءات  كّل  وتّتخذ  م�ضوؤولياتها 

ال�ضيا�ضية  لالأزمة  حّل  اإىل  للو�ضول 

الإقت�ضاد  �رصاح  تطلق  لكي  اخلانقة 

وُتعيد النمو امُل�ضتدام اإليه ولكي تعّزز من 

الوفاق وال�ضالم ال�ضيا�ضي يف البلد.

يف  �صالبة  امل�رصيف  القطاع  اأثبت 
واخلارجية  الداخلية  الأزمات  تخطي 

ب�صبب الإ�صرتاتيجية واحلكمة وال�صوابط 

ال�صلطات املالية خا�صة  الذي اعتمدتها 

البنك املركزي والتي عزّزت الثقة بادائه، 

اللبنانية  امل�صارف  قدرة  مدى  هو  وما 

الغربية  العقوبات  بني  التوفيق  على 

على دول املنطقة ك�صورية واإيران وبني 

واقع احلركة املالية والإقت�صادية للدول 

�ض لهذه العقوبات خا�صة واأن 
ّ
التي تتعر

الدول  املعاقبة لها فعل اإقت�صادي حيوي 

مع لبنان؟

يّت�ضم  اللبناين  امل�رصيف  القطاع  اإن 

الة من قبل ال�ضلطات 
ّ
بتنظيم ومراقبة فع

النقدية وم�رصف لبنان  وميتثل بالتايل 

التي  الدولية  والقوانني  املعايري  كّل  اإىل 

وموجوداته  ماله  راأ�ش  �ضالمة  حتمي 

وم�ضاحله وم�ضالح عمالئه. وينطبق هذا 

بدول  املتعلقة  العقوبات  على  الإمتثال 

اإىل  بالن�ضبة  و�ضورية.   كاإيران  املنطقة 

�ضورية،  فهي كما تعلمون يف حال حرب 

فيها   الإقت�ضادي  الن�ضاط  انخف�ش  وقد 

اجلوار  دول  مع  التجارية  والإرتباطات  

ذلك  من  بالرغم  ولكن  كبري،    
ّ
حد اإىل 

تتعامل امل�ضارف اللبنانية مع عمالئها 

ال�ضوريني ب�ضكل منتظم و�ضمن الإجراءات 

اأما  بها.   وامل�ضموح  القانونية  الدولية 

ارتباطاتها  فاإن  اإيران،  اإىل  بالن�ضبة 

جداً  حمدودة  لبنان  مع  الإقت�ضادية 

تاأثري  اأي  للعقوبات   يكن  مل  وبالتايل 

ون�ضاط  الإقت�ضادية  احلركة  على  ذكر 
ُ
ي

 
ّ

تتغري قد  بالطبع،  اللبنانية.  امل�ضارف 

العقوبات   رفع  يتم  عندما  ال�ضورة  هذه 

بالكامل عن اإيران وما قد يحمله ذلك من 

وامل�رصيف  الإقت�ضادي  للتوا�ضل  تعزيز 

اأن  اأعتقد  وعليه،  البلدين.  بني  واملايل 

مع  تعاملت  قد  اللبنانية  امل�ضارف 

مع  ويتالءم  مّتزن  ب�ضكل  العقوبات  هذه 

م�ضالح القطاع ومن ينتمي اإليه.

يّتسم القطاع المصرفي 

اللبناني بتنظيم ومراقبة 

فّعالة من قبل السلطات 

النقدية ومصرف لبنان  ويمتثل 

بالتالي إلى كّل المعايير 

والقوانين الدولية التي تحمي 

سالمة رأس ماله وموجوداته 

ومصالحه ومصالح عمالئه
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مقابلة

بنك بيروت والبالد العربية.. مسيرة نمو متواصلة
عساف: أبرز التحديات تحصين سمعة القطاع

امل�ضي   BBAC وا�ضل   ،2015 عام  يف 

وانت�ضاره  ن�ضاطه  تو�ضيع  يف  قدمًا 

ووفقًا   اإذ  وخارجيًا،  حمليًا  اجلغرايف 

بنك  عام  ومدير  اإدارة  جمل�ش  لرئي�ش 

ع�ضاف  غ�ضان  العربية  والبالد  بريوت 

جرى خالل العام املا�ضي افتتاح الفرع 

متت  كما  احلازمية،  يف  للم�رصف  الـ39 

بحّلة جديدة،  فرع قرب�ش  اإطالق  اإعادة 

اإ�ضافة اىل افتتاح فرع جديد يف العراق 

مهمة  خطوات  واتخاذ  ال�ضليمانية،  يف 

لتدعيم املكتب التمثيلي يف اأبوظبي.

واأكد ع�ضاف يف اإطار حديثه عن القطاع 

على  وقادر  قوي  القطاع  اأن  امل�رصيف، 

الإقت�ضاد.  تطوير  لدعم  ال�ضيولة  توفري 

القطاع  بقدرة  التامة  ثقته  عن  واأعرب 

التي  كافة  التحديات  على  التغلب  يف 

مراراً  بنجاح  ذلك  فعل  كما  تواجهه، 

اأتى  ع�ضاف  كالم  املا�ضي.  يف  وتكراراً 

والإقت�ضاد«،  »ال�ضناعة  مع  حديث  يف 

هذا ن�ضه:

ما هي براأيكم اأبرز التحديات التي تواجه 

العام  يف  اللبناين  امل�رصيف  القطاع 

2016؟
 ي�ضكل تدهور الو�ضع ال�ضيا�ضي والأمني 

الأهم  ي 
ّ
التحد واجلوار  الداخل  يف 

لالإقت�ضاد اللبناين الذي �ضجل ن�ضبة منو 

بني 1 % و 2 % عام 2015، ومن املرتقب 

يف  حالها  على  الن�ضبة  هذه  تبقى  اأن 

 .2016
تدفق  بتديّن  الإقت�ضادي  التباطوؤ  ترافق 

عجز  واإزدياد  اخلارج  من  الر�ضاميل 

مليار   3 تخطى  الذي  املدفوعات  ميزان 

دولر عام 2015؛ تراجعت الإ�ضتثمارات 

القطاع  ودائع  منو  ن�ضبة  وا�ضتمرت 

 %  5 اإىل   2014 عام   %  6 من  بالرتاجع 

2015. لكن بالرغم من هذا التباطوؤ،  يف 

ل يزال القطاع امل�رصيف يف لبنان ينمو 

ل اأرباحًا �ضافية تقدر بحواىل 1.9 
ّ
وي�ضج

مليار دولر لعام 2015 مقابل 1.7 لعام 

.2014
التحديات  اأبرز  من  اأخرى،  ناحية  من 

التي ترتافق مع تراجع النمو الإقت�ضادي 

جعلت »مواكبة القطاع امل�رصيف ومواجهة املناف�صة« بنك بريوت 

والبالد العربية BBAC يف مركز متقّدم بني امل�صارف العاملة يف 

لبنان، اإذ يواظب با�صتمرار على تطوير خدماته امل�رصفية الإلكرتونية 

وتطوير اإمكانية وحدة اخلدمات امل�رصفية اخلا�صة من خالل طرح 

يتطلع  كما  الزبائن.  خلدمة  وتطوراً  تقدمًا  اأكرث  م�رصفية  منتجات 

ال�صباب  بفئة  اخلا�صة  �صيما  ول  امل�رصفية  التقدميات  تو�صيع  اىل 

واأ�صحاب املبادرات التجارية النا�صئة ورواد الأعمال.



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 156 �أيلول 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 135

تدين  �ضورية،  يف  احلرب  وتداعيات 

م�ضاريف  واإزدياد  اخلزينة  اإيرادات 

عجز  منو  وبالتايل  اللبنانية،  الدولة 

ميزانية الدولة والدين العام واإحتياجات 

حتديات  اأهم  ومن  التمويلية؛  الدولة 

متويل  يف  الإ�ضتمرار  يتمّكن  اأن  القطاع 

الدولة  احتياجات  من  الأكرب  الق�ضم 

اإ�ضافة اإىل متويل القطاع اخلا�ش. 

فالقطاع  ال�ضعوبات،  هذه  من  بالرغم 

وحيوي؛  بارز  قطاع  اللبناين  امل�رصيف 

اللبنانية  امل�ضارف  لدى  املالءة  ون�ضبة 

على اأ�ضا�ش بازل 3 تفوق الـ12 %؛ وهذا 

القطاع امل�رصيف ل يزال  اأن  ي�ضهد على 

ال�ضيولة  توفري  على  قادر  وهو  قويا، 

الالزمة لدعم تطوير الإقت�ضاد. 

واإن كان على القطاع امل�رصيف اللبناين 

مواجهة العديد من التحديات يف الوقت 

احلا�رص، فاإننا على  ثقة تامة اأنه قادر 

التحديات  هذه  كل  على  التغلب  يف 

يف  وتكرارا  مرارا  بنجاح  ذلك  فعل  كما 

املا�ضي.

اإلتزام  �رصورة  حيال  موقفكم  هو  ما 

اللبنانية بالقرارات والقوانني  امل�صارف 

امل�صارف  تتعاطى  وكيف  الدولية؟ 

اللبنانية مع هذه القوانني؟ 

امل�رصيف  القطاع  حتديات  اأبرز  من 

تراجع  مع  ترتافق  والتي  اللبناين 

احلرب  وتداعيات  الإقت�ضادي  النمو 

�ضمعة  حت�ضني  على  العمل  �ضورية،  يف 

القطاع و�ضورته يف اخلارج ليبقى جزءاً 

يف  خا�ضة  العاملي  املايل  النظام  من 

تبيي�ش  مكافحة  بتداعيات  يتعلق  ما 

الإلتزام  الإرهاب وعلى  الأموال ومتويل 

الأمريكية  والعقوبات  بالقوانني 

اأكرث  فمنذ  املجال.  هذا  يف  والأوروبية 

 318 رقم  القانون  �ضدر  عامًا،   15 من 

الأموال،  تبيي�ش  مبكافحة  املتعلق 

اأقرها  التي  الأربعة  القوانني  وتعك�ش 

الثاين  ت�رصين  يف  النيابي  املجل�ش 

اإ�ضافة  اللبنانية،  الدولة  اإلتزام   ،2015
اإىل امل�ضارف، بقواعد العمل وباملعايري 

املرعية  العاملية  واملالية  امل�رصفية 

هي:اإن�ضمام  الأربعة  والقوانني  الإجراء. 

لبنان اإىل اإتفاق الأمم املتحدة ملكافحة 

الإرهاب، �رصورة الت�رصيح عن املبالغ 

حال  يف  احلدود  عبور  عند  النقدية 

اأمريكي،  15000 دولر  جتاوزت قيمتها 

من  التهرب  ملكافحة  املعلومات  تبادل 

ال�رصائب، واأخرياً،  تعديالت على قانون 

مع  اإن�ضجامًا  الأموال  تبيي�ش  مكافحة 

 .)GAFI( »معايري جلنة »غايف

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  هدف  اإن 

الإلتزام مبا تلتزم به امل�ضارف الدولية، 

ومنها بوجه خا�ش امل�ضارف الأمريكية 

والأوروبية املرا�ضلة مل�ضارفنا اللبنانية، 

من  وبغطاء  القطاع،  يلتزم  وبالتايل 

باملعايري  والرقابية،  النقدية  ال�ضلطات 

الدولية العائدة ملكافحة تبيي�ش الأموال 

ال�ضادرة بنوع خا�ش  الإرهاب  ومتويل 

التعاون  ومنظمة  »غايف«  جمموعة  عن 

وعن   ،)OCDE( الإقت�ضادية  والتنمية 

جلنة بازل.

نهاية  مع  م�رصفكم  اأداء  تقيمون  كيف 

الن�صف الأول من العام احلايل؟

املالية    BBAC ل  اأو�ضاع  اإىل  اإ�ضتناداً 

اخلم�ضة  الأ�ضهر  واإىل  عة، 
ّ
املجم غري 

�ضجل  فقط،  اجلاري  العام  من  الأوىل 

دولر  مليارات   5.2 الودائع   جمموع 

 %  2.5 بحواىل  منو  ن�ضبة  اأي  اأمريكي 

مقابل 1.5 % للقطاع ؛ و�ضجلت ت�ضليفاته 

للقطاع اخلا�ش املقيم وغري املقيم 1.61  

مليار دولر اأمريكي وبالتايل ن�ضبة منو 

مقابل  %  3.5 بحواىل  نف�ضها   للفرتة 

2.4 % للقطاع.
اخلم�ضة  لالأ�ضهر  منوالودائع  ن�ضبة  اإن 

ب�ضكل  اأدنى  اجلاري،   العام  من  الأوىل 

مقارنة  وللقطاع،  مل�رصفنا  ملحوظ، 

العام  نف�ضها من  للفرتة  الن�ضبة  مع هذه 

املا�ضي، ومن املرجح اأن ت�ضجل معدلت 

لعام  ال�ضنوية مل�رصفنا وللقطاع   النمو 

 %  6 و   %  4 بني  ترتاوح  ن�ضبًا   2016
للودائع، وبني 5 % و 8 % للت�ضليف.

 اأخرياً، ويف ما يتعلق مب�رصفنا، نتوقع 

ال�ضافية   الأرباح  جمموع  يت�ضاوى  اأن 

لهذا العام مع م�ضتوى عام 2015.

ما هي اخلدمات واملنتجات التي يقدمها 

م�رصفكم وماذا اأعددمت للعام 2016 وهل 

من م�صاريع تو�صعية للخارج؟

العري�ضة  ال�ضرتاتيجية  نقاط  من �ضمن 

والتي  �ضنوات  منذ   BBAC يتبعها  التي 

�ضمحت له باأن يكون يف املركز املتقدم 

القطاع  مواكبة  حاليا،  يحتله  الذي 

ال�ضياق  هذا  ففي  ؛  املناف�ضة  ومواجهة 

خدماتنا  تطوير  على  حاليًا  نواظب 

املتوافرة  الإلكرتونية  امل�رصفية 

وال�رصكات  لالأفراد  الإنرتنت  عرب 

اأجهزة  وعرب  عاملية،  مبوا�ضفات 

حاليًا  عددها  يبلغ  الآيل التي  ال�رصاف 

من  الثاين  اجليل  كما اأطلقنا  جهازاً.   68
الدفع  خدمة  مثل  ة 

َّ
امل�رصفي اخلدمات 

 )Mobile Payment( املوبايل  عرب 

املوبايل  عرب  امل�رصفية  واخلدمات 

العمالء  مينح  ما   ،  Banking( )Mobile
عملياتهم  اإدارة  يف  املرونة  من  مزيداً 

اإمكانيات  اإىل تطوير  اإ�ضافة  امل�رصفية. 

اخلا�ضة امل�رصفية  اخلدمات   وحدة 

خالل  من   Unit Private Banking  

تقدما  اأكرث  م�رصفية  منتجات  طرح 

يف  املهتمني  الزبائن  وتطورا خلدمِة 

نتطلع  كما  العاملية.  املالية  الأ�ضواِق 

ول  ُة 
َّ
امل�رِصفي التقدميات  تو�ضيع  اإىل 

واأ�ضحاب   
ْ

باب ال�ضَّ بفئة  اخلا�ضة  �ضيما 

اد 
ّ
و

ُ
ور النا�ضئة  التجارية  املبادرات 

برنامج  اإطالق   على  ونعمل  الأعمال، 

امل�رصفية  للبطاقات  اجلديد  املكافاآت 

قريبًا، الذي �ضيقدم من خالله امل�رصف 

اأنواع  جلميع  املزايا  من  جمموعة 

البطاقات.

 BBAC ا�ضرتاتيجية  �ضعيد  على 

امل�ضي  امل�رصف  يوا�ضل  ة٬ 
ّ
التو�ضعي

وانت�ضاره  ن�ضاطه  تو�ضيع  يف  قدمًا 

لبنان،  ففي  وخارجيًا.  حمليا  اجلغرايف 

قمنا بافتتاح فرعنا ال 39 يف احلازمية، 

الدر�ش.  اأخرى قيد  واإن�ضاء فروع جديدة 

اأعدنا اإطالق فرعنا  ا يف اخلارج، فقد 
ّ
اأم

واأن�ضاأنا مبنى  بحّلة جديدة،  يف قرب�ش 

ما  بعد  -قرب�ش  ليما�ضول  يف  حديثًا 

عاما.   30 اجلزيرة  يف  تواجدنا  قارب 

يف  جديداً  فرعًا  اإفتتحنا  العراق  ويف 

يف  فرعينا  اىل  باإلإ�ضافة  ال�ضليمانية 

متقدمًا  موقعًا  ونحتل  وبغداد،  اأربيل 

يف  العاملة  اللبنانية  امل�ضارف  بني 

نتائج  حتقيق  من  متكنا  حيث  العراق 

متر  التي  الظروف  من  بالرغم  ممتازة 

قمنا  العربية  الإمارات  ويف  البالد.  بها 

مكتبنا  لتدعيم  مهمة  بخطوات  موؤخراً 

دول  لتغطية  ظبي،  اأبو  يف  التمثيلي 

ومنتج.  ال 
ّ
فع ب�ضكل  اخلليجي  التعاون 

يف  فنحن  الأفريقي،  ال�ضعيد  على  اأما 

لغو�ش  يف  متثيلي  مكتب  افتتاح  �ضدد 

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

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

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

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

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

أّمن على حياة كل موظف له دور أساسي في شركتك
مع مجموعتنا الجديدة من برامج التأمين على الحياة.
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»سياسات مصرف لبنان أثبتت صوابيتها وسالمتها«
جّمال: ماضون في سياستنا التوسعية

خالل  م�رصفكم  اأداء  تقيمون  كيف 

وما  2015؟  عام  حتى  ال�صابقة  الأعوام 

يقدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  هي 

م�رصفكم وماذا اأعددمت للعام 2016 وهل 

من م�صاريع تو�صعية للخارج؟

خالل  مل�رصفنا  املالية  البيانات  تظهر 

ولغاية  املا�ضية  اخلم�ش  ال�ضنوات 

فاقت  منــو  ن�ضب  حتقيق   2015/12/31
امل�رصيف  القطــاع  يف  املحققــــة  تلك 

امل�ضابهـــة  امل�ضــارف  ويف  اللبناين 

املوؤ�رصات  م�ضتوى  على   )Peer Group(

امل�رصفية كافة.

امل�رصف  ا�ضرتاتيجية  يعك�ش  الأمر  هذا 

�ضنوية  منو  ن�ضبة  حتقيق  اىل  الهادفة 

بحدود 12 % وذلك انطالقا« من قناعات 

حولها  اإيجابية  معطيات  بوجود  الإدارة 

للو�ضول  ولوجي�ضتية  ب�رصية  واإمكانات 

بع�ش  واأن  خا�ضة  الأهداف  هذه  اىل 

فيها  تتواجد  ل  مناطق  يف  تقع  فروعنا 

تواجدنا  اىل  بالإ�ضافة  م�رصفية  فروع 

يف  وقريبًا  التحتا  الب�ضطا  يف  حاليًا 

الأ�رصفية وغريها من املناطق اللبنانية.

خالل  مل�رصفنا  املالية  البيانات  ت�ضري 

الأ�ضهر اخلم�ضة الأوىل من عام 2016  اإىل 

ما يلي:

واملتوقع   %  2 :بن�ضبة  الودائع  -منو يف 

اأن تزداد بوترية ت�ضاعدية خالل الأ�ضهر 

بعد  خا�ضة  احلايل  العام  من  املتبقية 

وبلداتهم  قراهم  اىل  املغرتبني  عودة 

خالل ف�ضل ال�ضيف.

وهي    %  6 بن�ضبة  الت�ضليفات:  يف  -منو 

يف  ال�ضتمرار  امل�رصف  �ضيا�ضة  تعك�ش 

كافة  الإقت�ضادية  القطاعات  متويل 

حال  يف  زيادتها  اأي�ضا«  واملتوقع 

ا�ضتقرار الأو�ضاع العامة.

تزداد  والتي  اخلا�ضة:  الأموال  يف  -منو 

�ضنويًا من خالل ر�ضملة الأرباح املدورة 

لإ�ضدار  توجه  مع  احلر  والحتياطي 

تعميم  اأحكام  وفـــق  تف�ضيلــية  اأ�ضهم 

مي�صي جمال تر�صت بنك عام 2016 يف مزيد من 

التقدم والنمو، متكئًا على �صوابية روؤية ا�صرتاتيجية 

عمله التي مّكنته خالل ال�صنوات اخلم�ض املا�صية 

من حتقيق ن�صب منو فاقت تلك املحققة يف القطاع 

العام،  الأوىل من  الأ�صهر اخلم�صة  امل�رصيف. فخالل 

�صهد جمال تر�صت بنك منواً يف الودائع بلغ 2 % 

%، رافقه مت�صًك �صديًد باأهداف   6 الت�صليفات  ويف 

وتو�صيع  الوطني  الإقت�صاد  دعم  واأبرزها  امل�رصف 

قاعدة العمالء.

من املتوقع اأن يحمل عام 2016 مزيداً من التو�ّصع 

والتطور جلمال تر�صت بنك، اإذ ك�صف رئي�ض جمل�ض 

اإدارة جمال تر�صت بنك اأنور جمال اأن امل�رصف �صيعمد 

اىل طرح منتجات جديدة خالل العام، كما �صيتابع 

غرب  دول  اإحدى  يف  التواجد  عرب  تو�صعه  �صيا�صة 

)لوك�صمبورغ(،  اأوروبا  دول  واإحدى  )غانا(،  اأفريقيا 

عن  حديثه  خالل  جمال  و�صدد  العراق.  اىل  اإ�صافة 

لبنان  اأن �صيا�صات م�رصف  القطاع امل�رصيف، على 

عامًا.   20 مدى  على  و�صوابيتها  �صالمتها  اأثبتت 

وقدرة  مناعة  اكت�صب  امل�رصيف  القطاع  اأن  واعترب 

على التكيف مع ال�صغوطات والعقوبات املفرو�صة 

مع  اأتى يف حديث  كالم جمال  الدول.  بع�ض  على 

»ال�صناعة والإقت�صاد« هذا ن�صه:
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م�رصف لبنان اأ�ضا�ضي رقــم  44  تاريخ 

الأمــــوال  هذه  باأن  علمـــًا   1998/3/25
 Tier one( تعترب اأمواًل خا�ضـــة اأ�ضا�ضية

.)capital
مع الإ�ضارة اإىل اأن ربحية م�رصفنا لغاية 

مع  مقارنة  مقبولة  تعترب   2016/5/31
الفرتة ذاتها من العام ال�ضابق.

اأي�ضًا فاإن اأداء م�رصفنا يقا�ش بالأهداف 

املو�ضوعة منذ تاأ�ضي�ضه وهي:

-دعم الإقت�ضاد الوطني من خالل متويل 

القطاعات الإقت�ضادية كافة.

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  الأعمال  -دعم 

ال�ضغر  واملتناهية   )SME›s( احلجم 

 ) Micro Finance(

يف  اللبنانية  اجلالية  اأعمال  -دعم 

اأفريقيا.

تعريفهم  عرب  العمالء  قاعدة  -تو�ضيع 

اأكرث اإىل اخلدمات امل�رصفية احلديثة .

العا�ضمة  عن  البعيدة  املناطق  -تنمية 

قناعات  من  انطالقا«  وذلك  واملدن 

املواطنني  ت�ضجيع  ب�رصورة  الإدارة 

منحهم  عرب  وقراهم  بلداتهم  يف  للبقاء 

الت�ضهيالت امل�رصفية التي ت�ضاعدهم يف 

اإقامة م�ضاريع حرفية ومهنية تتالءم مع 

حاجات النا�ش.

ومراجعتها  متابتعها  تتم  الأهداف  هذه 

الإدارة  قبل  من  وم�ضتمر  دوري  ب�ضكل 

العليا.

ينوي  التي  واملنتجات  اخلدمات  اما 

م�رصفنا تقدميها خالل العام 2016 فهي: 

اإتفاقية  امل�رصف  وقع   )CMO( -خدمة 

توؤمن  اخلدمة  هذه   CSC م�رصف  مع 

ا�ضتعمال بطاقة الإئتمان بطريقة متطورة 

باإجراء ال�ضحب والإيداع - حتويل داخلي 

مل�ضلحة الغري من دون بطاقة. 

-خدمة Mobile Banking وقع امل�رصف 

لتاأمني   Ubanquity �رصكة  مع  اإتفاقية 

الكبار  للزبائن  امل�رصفية  اخلدمات 

الأفريقية  القارة  املتواجدين يف  خا�ضة 

Mobile Banking  من خالل ا�ضتعمال ال

 cash خدمة  بتقدمي  قريبا  -املبا�رصة 

الإئتمان  بطاقات  جميع  على   back
و�ضوابط  �رصوط  وفق   )Credit Card(

ال�ضرتجاع   ن�ضبة  ت�ضل  بحيث  وا�ضحة  

يف حدها الأق�ضى اىل 1 % على جمموع 

امل�ضرتيات.

لت�ضهيل    Wedding Account -خدمة 

الواجبات الإجتماعية للزبائن.

جاهزة(  منازل   ( �ضكنية  قرو�ش  -منح 

وفق اأحكام تعميم م�رصف لبنان اأ�ضا�ضي  

)التفا�ضيل   2001/6/2 تاريخ   84
تاريخ   313 رقم  و�ضيط  تعميم  يف 

.)2013/1/14
اخلدمات  وتطوير  حتديث  اىل  بالإ�ضافة 

امل�ضتجدة  العنا�رص  لتتالءم مع  ال�ضابقة 

يف ال�ضوق وهي كما نورد بع�ضًا منها  :

لكل  متوفرة  وهي   My Gift -بطاقة 

وميكن  املنا�ضبات  وجلميع  الأعمار 

ا�ضتالمها فورا« يف فروع امل�رصف كافة.

التي   MasterCard World بطاقة   -

تتمتع  ملا  البال  راحة  للزبائن  توؤمن 

ال�ضفر  اأثناء  وطماأنينة  حماية  من  به 

والت�ضوق كما تخول حاملها الدخول اىل 

املطارات  يف  ال�ضخ�ضيات  كبار  �ضالت 

حول العامل بالإ�ضافة اىل ال�ضتفادة من 

احل�ضومات واملنافع الأخرى.

 Green( للبيئة  �ضديق  جديد  منتج   -

  Green Pact �رصكة  خالل  من   )Loan
ومن  لبنان  م�رصف  من  مدعوم  وهو 

موؤ�ض�ضات دولية.

اللبنانية وذلك  - بطاقة ائتمان باللرية 

تتالءم  وخ�ضائ�ش  موا�ضفات  �ضمن 

�رصائح  وخمتلف  زبائننا  متطلبات  مع 

املجتمع. 

اخلارج  يف  التو�ضعية  م�ضاريعنا  اأما 

فترتكز على ما يلي: 

يف  مل�رصفنا  خارجي  تواجد  -تاأمني 

اإحدى دول غرب اأفريقيا )غانا( من خالل 

اأو  القائمة  امل�ضارف  اأحد  يف  امل�ضاهمة 

جديد  م�رصف  تاأ�ضي�ش  يف  امل�ضاهمة 

املبا�رص مع  التوا�ضل  لنا  يتيح  اأمر  وهو 

زبائننا املنت�رصين يف القارة الأفريقية .

-تاأمني تواجد لنا يف اإحدى دول اأوروبا 

مل�رصفنا  نافذة  ليكون  )لوك�ضمبورغ( 

على الأ�ضواق العاملية.

بطريقة  العراق  يف  لنا  تواجد  -تاأمني 

اأو غري مبا�رصة )خلدمة زبائننا  مبا�رصة 

الذين لديهم اأعمال وا�ضعة هنا(.

الأخرية  التطورات  اىل  تنظرون  كيف 

التي تع�صف باملنطقة وهل �صيكون لها 

انعكا�صات �صلبية على الإقت�صاد اللبناين 

امل�رصيف  القطاع  وعلى  عام  ب�صكل 

ب�صكل خا�ض وما هي الإجراءات الواجب 

اتخاذها لكي يبقى القطاع امل�رصيف يف 

مناأى منها يف ظل ا�صتمرار هذه التطورات 

العا�صفة؟

يعترب لبنان من اأكرث الدول العربية التي 

التي  الأخرية  التطورات  نتيجة  ت�رصرت 

اىل عوامل  يعود  وهذا  باملنطقة  ع�ضفت 

عديدة نذكر بع�ضًا منها:

وامل�رصيف  املايل  املركزي  -الدور 

�ضواء   املنطقة  يف  لبنان  يوؤديه  الذي 

يف  امل�رصيف  القطاع  تواجد  خالل  من 

اأو من خالل  الدول املجاورة  العديد من 

الرائد  اللبناين  امل�رصيف  القطاع  دور 

املتطورة  امل�رصفية  اخلدمات  تقدمي  يف 

كافة  العرب  واملواطنني  املوؤ�ض�ضات  اىل 

حمط  اأي�ضًا  اعتباره  اىل  بالإ�ضافة 

وخا�ضة  اخلارجيني  امل�ضتثمرين  اأنظار 

اخلليجيني منهم.

-تاثر حركة الرتانزيت بني لبنان والدول 

العربية الأخرى نتيجة الأحداث اجلارية 

يف �ضورية وهو ما اأثر يف حركة الت�ضدير 

امليزان  على  �ضلبًا  وانعك�ش  وال�ضترياد 

 )Balance of Trade( التجاري

يف  الكبري  ال�ضوري  الب�رصي  -التواجد 

ومع  �ضكانه  عدد  مع  مقارنة  لبنان 

اإمكاناته على ال�ضعد كافة وهذا ما �ضكل 

اأن  علمًا  كافة  امل�ضتويات  على  �ضغطًا 

اخلارجية  واملوؤ�ض�ضات  املراجع  جميع 

م�ضاعدة  �رصورة  على  اأجمعت  الدولية 

من  لتمكينه  كافة  ال�ضعد  وعلى  لبنان 

احلد  يف  ولو  لهوؤلء  اخلدمات  تاأمني 

الأدنى.

-الت�ضنجات ال�ضيا�ضية يف املنطقة والتي 

العاملني  اللبنانيني  على  �ضلبًا  انعك�ضت 

يف بع�ش الدول.

يعمل جمال ترست بنك 

على تأمين تواجد خارجي 

له في إحدى دول غرب 

 أفريقيا )غانا( 

 من خالل المساهمة 

 في أحد المصارف القائمة 

أو في تأسيس مصرف 

جديد
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مقابلة

النفط  اأ�ضعار  يف  احلاد  -النخفا�ش 

يف  ملحوظًا  تراجعًا  انعك�ضت  والتي 

على  وا�ضتطراداً  اخلارجية  التحويالت 

الفر�ش ال�ضتثمارية.

يف  اأثرت  جمتمعة  العوامل  هذه 

الإقت�ضاد اللبناين اإذ ارتفع عجز امليزان 

مل  املدفوعات  ميزان  اأن  كما  التجاري 

ال�ضنوات  يف  كما  فائ�ضًا  ي�ضجل  يعد 

ال�ضتثمار  جمالت  واأ�ضبحت  ال�ضابقة 

ال�ضياحية  احلركة  اأن  كما  حمدودة  �ضبه 

تراجعت ب�ضكل ملحوظ ولفت.

اتخاذها  الواجب  الإجراءات  جلهة  اما 

هذه  من  امل�رصيف  القطاع  لتحييد 

باأن  القول  فيمكن  العا�ضفة  التطورات 

القطاع �ضبق واأن با�رص باتخاذ الإجراءات 

امل�ضارف  وبالأخ�ش  الحرتازية 

املتواجدة يف الدول امل�ضطربة من خالل:

-تقلي�ش حجم تواجدها اجلغرايف

اأدنى  اىل  الت�ضغيلية  النفقات  -تخفي�ش 

حد ممكن 

حمفظة  على  اإجمالية  موؤونات  -تكوين 

 Collective( والتوظيفات  القرو�ش 

)Provision
ما  امل�ضارف  تلك  باأن  يقني  على  واأنا 

بل  نف�ضها  الإجراءات  حاليًا  تتبع  زالت 

اتخذ  فقد  امل�رصيف  القطاع  اأما  تعززها 

الإجراءات الواجبة جلهة :

املوؤ�ض�ضات  مع  �ضديد  بحذر  -التعامل 

والأفراد املتواجدين يف الدول امل�ضطرية 

والتنظيمات  بالقوانني  -اللتزام 

والدولية  املحلية  املراجع  عن  ال�ضادرة 

والتي حتدد اأ�ضول التعامل مع تلك الدول 

اأو رعاياها.

امل�رصفية  املوؤ�ض�ضات  خماطر  -ف�ضل 

امل�رصف  عن  الدول  تلك  يف  املتواجدة 

)Mitigation of  Risk( اىل احلدود  الأم 

الدنيا.

النقدية  ال�ضلطات  -التن�ضيق امل�ضتمر مع 

ت�ضهد  التي  البلدان  يف  والرقابية 

خالل  من  اأو  مبا�رصة  اإما  ا�ضطرابات  

الدور الذي يوؤديه م�رصف لبنان يف هذا 

ال�ضاأن.

للم�ضارف  اخلا�ضة  الأموال  -تعزيز 

فائ�ش  هناك  يكون  لكي  م�ضتمر   ب�ضكل 

لمت�ضا�ش اأي اأزمة م�ضتجدة بالرغم من 

املوؤونات الإفرادية والإجمالية املكونة.

اأثبت القطاع امل�رصيف �صالبة يف تخطي 

ب�صبب  واخلارجية  الداخلية  الأزمات 

التي  وال�صوابط  واحلكمة  ال�صرتاتيجية 

اعتمدتها ال�صلطات املالية خا�صة البنك 

باأدائه، وما  الثقة  املركزي والتي عززت 

على  اللبنانية  امل�صارف  قدرة  مدى  هو 

على  الغربية  العقوبات  بني  التوفيق 

دول املنطقة ك�صورية واإيران وبني واقع 

احلركة املالية والإقت�صادية للدول التي 

واأن  خا�صة  العقوبات  لهذه  تتعر�ض 

الدول املعاقبة لها فعل اإقت�صادي حيوي 

مع لبنان؟ 

اأثبتت �ضيا�ضات م�رصف لبنان  املطبقة 

منذ حواىل 20 �ضنة �ضوابيتها و�ضالمتها 

وهذا ب�ضهادة املراجع الدولية التي اأثنت 

مل  الذي  القليلة  الدول  من  فلبنان  عليها 

العاملية  املالية  الأزمة  لذيول  تتعر�ش 

بالنظام  تطيح  كادت  والتي   2008 عام 

املايل العاملي.

ال�ضوابط  بع�ش  يلي  فيما  اأورد 

م�رصف  من  املفرو�ضة  والتنظيمات 

لبنان وجلنة الرقابة على امل�ضارف 

امل�ضارف  لدى  الر�ضيدة  الإدارة  -تعزيز 

)Corporate Governance(

للرقابة  بازل  جلنة  مبطلبات  -التقيد 

املعايري  – املالءة   )ال�ضيولة  امل�رصفية 

املحا�ضبية الدويل(

تبيي�ش  مكافحة  باأنظمة  -التقيد 

عن  ال�ضادرة  الإرهاب  ومتويل  الأموال 

)تعميم   )FATF( املايل  العمل  جمموعة 

تاريخ   83 رقم  اأ�ضا�ضي  لبنان  م�رصف 

2001/5/18 وملحقاته(
املتعلق  الأمريكي  بالقانون  -اللتزام 

كما   )FATCA( ال�رصيبي  بالتهرب 

ال�رصيبية  املعلومات  بتبادل  اللتزام 

و   42 رقم  )قانون   واخلارج  لبنان  بني 

43 و 44(
- اإخ�ضاع جميع الت�ضليفات والت�ضهيالت 

 Related( امل�رصفية اىل اجلهات املقربة

من   152 املادة  اأحكام  اىل   )Parties

قانون النقد والت�ضليف

-اإخ�ضاع جميع امل�ضاهمات والتوظيفات 

النقد  قانون  من   153 املادة  اأحكام  اإىل 

والت�ضليف.

رقم  اأ�ضا�ضي  لبنان  م�رصف  تعميم   -

للم�ضارف  �ضوابط  و�ضع  الذي   62
يف  كما  اخلا�ضة  اأموالها  ا�ضتثمار  يف 

غري  القطاعات  مع  املالية  التوظيفات 

املالية من خالل النقاط التالية. 

- عدم قبول اأو متويل اأي نوع من الديون 

التي �ضبق واأن�ضئت يف اخلارج باأي عملة 

ال�ضيادية  الدين  �ضندات  با�ضتثناء  كانت 

 G( التي ت�ضدرها جمموعة الدول الع�رص

 .)10
- حتديد ن�ضبة 50 % من الأموال اخلا�ضة 

يف  لتوظيفها  اأق�ضى  كحد  للم�رصف 

�ضندات دين م�ضنفة BBB  وما فوق.

- حتديد ن�ضبة 25 % من الأموال اخلا�ضة 

مل�ضلحته  للقيام  اأق�ضى  كحد  للم�رصف 

بعمليات على الأدوات املالية املركبة.

- عدم توظيف ما يفوق 10 % من اأموال 

يف  ودائع  ب�ضكل  اخلا�ضة  امل�رصف 

اخلارج لفرتة �ضنة اأو اأكرث 

- عدم ال�ضماح بعمليات م�ضتقات مالية 

التحوط   لغايات  ال   )Derivatives(

.Hedging
ولقد اكت�ضبت امل�ضارف اللبنانية املناعة 

ال�ضغوطات  مع  التكيف  على  والقدرة 

دول  بع�ش  على  املفرو�ضة  والعقوبات 

املنطقة بحيث تلتزم طوعًا وبتوجيهات 

الدولية  بالقرارات  النقدية  ال�ضلطات 

عدم  اإن  اإذ  املحلية  القوانني  مراعاة  مع 

اللتزام يحمل خماطر عالية جداً ل ميكن 

لأي م�رصف حتملها.

ح�ضاب  على  يكون  قد  اللتزام  هذا 

اأن  اإل  اإ�ضافية  اأرباح  حتقيق  اإمكانية 

يبقى  م�رصف  لكل  الأ�ضا�ضي  الهاج�ش 

تاأمني �ضالمته وعدم تعري�ضه ملخاطر ل 

ميكن التكهن بنتائجها كما اأن م�رصف 

لبنان حري�ش على �ضالمة القطاع وعدم 

 )Systemic Risk( هزات  لأي  تعري�ضه 

ال�ضاهرة  العني  الدوام  على  يبقى  وهو 

اأي�ضًا  الوطنية  املهمة  هذه  حتقيق  على 

التي  ال�ضيا�ضية  التوا�ضل  قنوات  توؤدي 

الدول  مع  اللبنانية  الدولة  جتريها 

يف  اإيجابيًا  دوراً  للعقوبات  اخلا�ضعة 

هذا ال�ضاأن.

عدم اإللتزام بالقرارات 

الدولية مع مراعات القوانين 

المحلية يحمل مخاطر عالية 

جدًا ال يمكن ألي مصرف 

تحملها 
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 قطاع التأمين.. 
هل من وسائل جديدة؟

ل ميكن النظر اإىل موؤ�رص الإقت�ضاد اللبناين اإل من خالل قطاع التاأمني، ومن يقراأ هذا الواقع واجتاهاته ل بد اأن يتجه اإىل ما دلت 

عليه اأق�ضاط التاأمني يف الف�ضول الثالثة الأوىل من 2015 التي �ضجلت منواً بن�ضبة %2، ما يوؤكد اأن وترية عجلة الإقت�ضاد بطيئة، يف 

مقابل %4،36 للعام 2014 حني بلغت 1.5 مليار دولر. ويجب األ نن�ضى املئات من املوظفني العاملني يف 51 �رصكة اأجنبية وحملية.

ولعل ال�ضوؤال الأهم الذي يطرح هو: هل من اإقت�ضاد من دون تاأمني؟

لالأفراد، ول  تاأمني.. ول حماية  اإقت�ضاد من دون  ل  اإذ  الإقت�ضادية،  احلياة  القطاع يف  دور  اأهمية  اإىل  الإ�ضارة  املوؤكد هنا  من 

اعتمادات م�رصفية اأو قرو�ضًا وت�ضهيالت، ول تاأمني �ضحيًا لالأفراد واملوؤ�ض�ضات، ول تاأمني لالأعمال �ضد حوادث العمل وال�رصقة 

والإختال�ش واحلريق و�ضواها. ولذلك جند من ال�رصورة الرتكيز على اأهمية الوعي املجتمعي لدور هذا القطاع، ول�ضيما بعد التاأمني 

الإلزامي على ال�ضيارات والعمال الأجانب وامل�ضانع، وهو ما اأكده رئي�ش الحتاد العام العربي للتاأمني ر�ضا فتحي، الذي اأ�ضار 

خالل افتتاح موؤمتر الحتاد العام العربي للتاأمني الـ31 الذي ا�ضت�ضافته بريوت يف 24 اأيار املا�ضي، اىل اأن التحديات “ت�ضتوجب 

منا تاأكيد اأهمية دور التاأمني يف تقدمي احلماية لالأفراد وال�رصكات واملوؤ�ض�ضات من اخل�ضائر التي قد تلحق بها«.

تتمثل  التي  تلك  اآلن حكيم  الإقت�ضاد  وزير  كما حددها  اأبرزها  ولعل  التحديات  من  العديد  القطاع  هذا  يواجه  اأن  الطبيعي  من 

بـ«الظروف التي غريت اأو قد تغري الهيكليات الإقت�ضادية يف الدول العربية �ضواء اإيجابًا اأو �ضلبًا، قطاع النفط والغاز وخا�ضة يف 

دول كلبنان و�ضورية. 

اإن قطاع التاأمني يف لبنان وبح�ضب الدرا�ضة التي اأجراها البنك الدويل، من اأكرث قطاعات التاأمني تطوراً يف املنطقة. اإل اأن هذا 

مة من قبل هذا القطاع ل ت�ضمل 
ّ
القطاع يعاين اليوم من نق�ش يف عدد اخلدمات التي يتم توفريها، اأي اأن عدد اخلدمات املقد

كل حاجات املواطن اللبناين. وبالتايل، فاإنه بات من املهم تنويع و�ضمول اخلدمات التي تقدمها �رصكات التاأمني والذي 

قة مبا 
ّ
معم علمية  قواعد  اأ�ضا�ش  على  داخليًا  رة 

ّ
متطو لنماذج  بتقييمها طبقًا  ت�ضمح  متينة  اإدارة خماطر  يفر�ش 

ي�ضاهم يف تطوير القطاع والرتقاء مب�ضتواه اإىل م�ضاف الأ�ضواق العاملية. ويف ظل بزوغ ع�رص الغاز والنفط 

يف لبنان، تربز م�ضكلة حجم قطاع التاأمني يف لبنان ن�ضبة اإىل حجم خدمات التاأمني نظراً اإىل اإمكانات 

الإقت�ضاد اللبناين ول �ضيما يف ظل وجود ا�ضتثمارات النفط والرثوة النفطية. وعليه، اأ�ضبحت هناك 

حاجة لأن يعتمد هذا القطاع و�ضائل جديدة للتاأمني، واأن تكون هذه الأدوات متطورة ن�ضبيًا 

ول �ضيما اأن ذلك قد ي�ضمح بتغطية امل�ضاريع التي قد يفوق حجمها حجم قطاع التاأمني 

قة 
ّ
ككل. من هنا، يجب در�ش اإمكان اعتماد تقنيات الـ«Syndication« بطريقة معم

حيث اإنه من غري امل�ضموح األ يكون قطاع التاأمني ال�رصيك الفاعل والأ�ضا�ضي 

يف ع�رص الطاقة، من نفط وغاز.
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ملف التاأمين

م�ضرية   2015 عام  التاأمني  قطاع  تابع 

منوه وتقدمه متخطيا ال�ضعاب  ومتح�رصاً 

يبقى  تنتظره  كثرية  حتديات  ملواجهة 

العربية،  الدول  يف  التغيريات  اأبرزها 

ومواكبة  �ضورية،  اإعمار  اإعادة  ومرحلة 

قطاع النفط والغاز.

مكامن قوة كثرية يتمتع بها قطاع التاأمني 

هذه  تخطي  على  قادراً  جتعله  لبنان  يف 

ال�ضعاب، وياأتي يف طليعتها حنكة اللبناين 

ومهارته التي مّكنته من تكري�ش دور لبنان 

ت�ضغيل  عرب  املنطقة  يف  للتاأمني  كمركز 

�رصكات التاأمني اللبنانية ل�ضبكات اإقليمية، 

الإقت�ضاد  يف  التامني  قطاع  دور  وتعزيز 

اللبناين حيث يعترب القطاع من القطاعات 

احليوية يف الإقت�ضاد اللبناين، اإذ ي�ضاهم بـ 

3.5 % من الناجت املحلي الإجمايل. ويبلغ 
دولر،  مليار   1.5 من  اأكرث  اأق�ضاطه  حجم 

مقابل دفعات للحوادث ت�ضل اإىل نحو 800 

تتجاوز  خا�ضة  اأموال  مع  دولر  مليون 

املليار دولر. ويقدم القطاع فر�ش عمل لـ 

3200 �ضخ�ش، ويتكون من �رصكات عاملية 
ي�ضل  و�ضغرية  كبرية  حملية  و�رصكات 

عددها اإىل 51 �رصكة تاأمني وخم�ضة مكاتب 

عاملية،  تاأمني  اإعادة  ل�رصكات  متثيل 

اإىل �رصكات و�ضاطة تاأمني واإعادة  اإ�ضافة 

تاأمني فاعلة توؤدي دورا كبريا يف العملية 

وم�ضوي   TPA الـ  و�رصكات  التاأمينية، 

اخل�ضائر وال�رصكات الإ�ضت�ضارية«.

إجمالي األقساط
من   2015 عام  يف  التاأمني  قطاع  ومتكن 

املتابعون  و�ضفها  منو  معدلت  ت�ضجيل 

باجليدة يف ظل الواقع الإقت�ضادي ال�ضعب 

الذي يعي�ضه لبنان. ففي حني تتدّنى قدرات 

على  ال�ضلل  وي�ضيطر  ال�رصائية  املواطنني 

التاأمني  �رصكات  اأثبتت  البلد،  مفا�ضل 

قدرتها على مواجهة ال�ضعاب عرب ت�ضجيل 

اأق�ضاط  اإجمايل  وارتفع  اأق�ضاطها.  يف  منو 

احلياة  غري  وعلى  احلياة  على  التاأمني 

يف  دولر  مليار   1،53 اىل   %  3،5 بن�ضبة 

 5،3 بلغ  منو  مبعّدل  مقارنة   ،2015 العام 

اأق�ضاط  �ضّكلت  وقد   ،2014 العام  يف   %
منها.   %  30،8 ن�ضبة  احلياة  على  تاأمني 

على  الأوىل  الع�رص  ال�رصكات  وا�ضتحوذت 

احلياة  على  التاأمني  �ضوق  من   %  63،9
ال�رصكات  ح�ضة  بلغت  فيما  احلياة،  وغري 

الع�رصين الأوىل 85،8 % من قيمة الأق�ضاط 

 Allianz SNA الإجمالية . وت�ضدرت �رصكة

قائمة �رصكات التاأمني يف لبنان يف فئتي 

 123،9 اأق�ضاطها  اإجمايل  بلغ  اإذ  التاأمني 

مع   MEDGULF تلتها   ، دولر  مليون 

 Metlife ALICOو دولر،  مليون   114،7
 .2015 العام  يف  دولر  مليون   113،9 مع 

 Bankers �رصكة  الرابعة  املرتبة  يف  واأتت 

وبلغ اإجمايل اأق�ضاطها 108.9 مليون دولر، 

وبلغ   LIA �رصكة  اخلام�ضة  املرتبة  ويف 

اإجمايل اأق�ضاطها 98.3 مليون دولر.

التأمين على الحياة
احلياة  على  التاأمني  اأق�ضاط  اإجمايل  وبلغ 

 ،2015 العام  يف  دولر  مليون   471،1 بلغ 

 443،7 عن   %  6،2 قدره  اإرتفاعًا  ي�ضّكل  ما 

مليون دولر يف العام 2014، وذلك مقارنًة 

يف   % و7،4   %  5،5 بلغت  منو  مبعّدلت 

وكانت  ا. 
ً
توالي و2013،   2014 العامني 

اأق�ضاط التاأمني على احلياة قد بلغت 420،5 

و391،6   ،2013 العام  يف  دولر  مليون 

و369،8   2012 العام  يف  دولر  مليون 

مليون دولر يف العام 2011. 

ومن حيث ترتيب اأكرب خم�ش �رصكات بني 

حافظت  احلياة،  على  تاأمني  �رصكة   34
�رصكة Metlife ALICO على املركز الأول 

مليون  اأق�ضاطها82،2  اجمايل  بلغ  بحيث 

وتلتها  ال�ضوق،  من   %  17،4 اأي  دولر 

دولر  مليون   74،6 مع   Bancassurance
)15،8 %(، و Allianz SNA مع 63،4 مليون 

40،9 مليون  ADIRمع  %(، و  دولر )13،5 

مليون   38،9 مع   LIAو  ،)%  8،7( دولر 

دولر )8،3 %(. 

34 �رصكة  اأ�ضل  19 �رصكة من   وقد حّققت 

يف  اإرتفاعًا  لبنان  يف  احلياة  على  تاأمني 

لت 10 منها معّدلت 
ّ
قيمة اأق�ضاطها، اإذ �ضج

منو  معدلت  منها  وت�ضعة  رقمني،  من  منو 

�رصكة   13 لت 
ّ
�ضج اأي�ضًا،  واحد.  رقم  من 

بقيت  فيما  اأق�ضاطها  قيمة  يف  اإنخفا�ضًا 

قيمة اق�ضاط �رصكة واحدة منها على حالها 

 القطاع يتقدم وينمو %3.5 في 2015
»التأمين« يتحّدى الصعوبات
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مقارنًة بالعام 2014. 

الأوىل على  الع�رص  ال�رصكات  وا�ضتحوذت 

87،1 % من ال�ضوق يف العام 2015، فيما 
الأوىل  الع�رصين  ال�رصكات  ح�ضة  بلغت 

الإجمالية  الأق�ضاط  قيمة  من   %  97،8
ال�رصكات  ح�ضة  و�ضلت  وقد  ال�ضوق.  يف 

من   %  63،7 ن�ضبة  اإىل  الأوىل  اخلم�ضة 

بن�ضبة  مقارنًة   ،2015 العام  يف  ال�ضوق 

يف   % و64،2   ،2014 العام  يف   %  62،8
اأق�ضاطها  قيمة  بلغت  وقد   .2013 العام 

العام  يف  دولر  مليون   300 الإجمالية 

2015، مقارنة بـ278،5 مليون دولر يف 
يف  دولر  مليون  و269،7   2014 العام 

العام 2013.

مواكبة التحديات
اأبرزها  كثرية  حتديات  القطاع  ويواجه 

تغري  قد  اأو  غريت  التي  “الظروف 
الهيكليات الإقت�ضادية يف الدول العربية 

�ضواء اإيجابا اأو �ضلبا، قطاع النفط والغاز 

و�ضورية،  كلبنان  الدول  يف  وخا�ضة 

ينتج  اأن  ميكن  وما  الإرهاب  خماطر 

مبا�رصة  وغري  مبا�رصة  اآثار  من  عنها 

اإعادة  الوطنية،  الإقت�ضادات  �ضري  على 

اإعمار �ضورية وما �ضيواكب هذه املرحلة 

من عرو�ش للتاأمني، احلاجة اإىل تو�ضيع 

العر�ش وتقدمي خدمات على نطاق اأو�ضع، 

ناحية  من  بالقطاع  الرتقاء  وبالتايل 

الغربيني،  النظراء  م�ضتوى  اإىل  اخلدمات 

بالإ�ضافة اىل احلاجة  لإمكانات قيا�ش 

املعلومات،  واإدارة  التاأمينية  املخاطر 

املعلوماتية  تطور  خالل  من  وذلك 

واأ�ضاليب  التعامل  واأ�ضاليب  واإمكانيات 

باتت  التي  املعطيات  مع  التعامل 

العقود  مع  مقارنة  جدا  كبرية  باأحجام 

املا�ضية«.

مناف�ضة  من  التاأمني  قطاع  يعاين  كما 

يف الأ�ضواق التي اأخذت منحًا غري �ضحي 

خالل الفرتة الأخرية. ويرجع املتابعون 

اأ�ضابت  التي  التخمة  اىل  املناف�ضة  هذه 

الكبري  ال�رصكات  عدد  جراء  من  ال�ضوق 

املتابعون  ويك�ضف  القطاع،  يف  العاملة 

لندماج  حوافز  خلق  من  بد  ل  اأنه 

�ضيما  البع�ش ول  بع�ضها  ال�رصكات بني 

اأن احتدام املناف�ضات يخلق حرب ا�ضعار 

تخّف�ش اأرباع ال�رصكات وترفع من ن�ضبة 

الأخطار املحدقة ب�ضمان ا�ضتمراريتها.

20152014ال�رصكةالرقم

123,860,000116,080,000اليانز �صنا1

114,710,000123,940,000مدغلف2

113,910,000108,550,000مت ليف3

108,910,000122,890,000بانكرز4

98,370,00096,140,000ليا5

96,380,000109,250,000اك�صا ميدل ا�صت6

95,160,00096,700,000اروب7

80,120,00078,850,000ليبانو �صوي�ض8

74,630,00060,560,000بنكا ا�صورن�ض9

71,750,00066,010,000فيدلتي10

61,800,00055,220,000ادير11

51,700,000330,000كونتيننتال تر�صت12

40,930,00040,220,000امل�رصق13

34,070,00029,400,000ا�صورك�ض14

30,840,00028,750,000�صوجكاب15

24,940,00022,600,000كابيتال16

24,860,00021,900,000اليغ17

24,800,00028,400,000كامربلند18

22,980,00024,760,000العربية19

17,950,00015,080,000يو اف اي20

جدول يظهر اأكرب 20 �رصكة يف قطاع التاأمني يف لبنان
 املصدر: مجلة البيان اإلقتصادية

رسم بياني يظهر تراجع نسب نمو القطاع منذ العام 2010
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مقابلة

اأن »الرقام اخلا�ضة بقطاع  واأ�ضار اىل 

خالل   2% بن�ضبة  منواً  تظهر  التاأمني 

واإذ لفت   ،»2016 الأول من عام  الف�ضل 

مقارنة  متدنية  الن�ضبة  »هذه  اأن  اىل 

»هناك  ان  اعترب  ال�ضابقة«،  بال�ضنوات 

نقاط قوة عديدة ميتلكها القطاع وجتعله 

قادراً على مواكبة التحديات، وتاأتي يف 

طليعتها كفاءة اللبناين وانفتاحه«.

وراأى اأن »قطاع التاأمني اللبناين جاهز 

ملواكبة مرحلة اإعادة اإعمار �ضورية، ول 

�ضيما ان اللبنانيني كانوا من ال�ضباقني 

العربية،  البلدان  التاأمني اىل  اإدخال  يف 

اإ�ضافة اىل اأن ال�رصكات اللبنانية تتواجد 

والعراق،  �ضورية  يف  احلال  بطبيعة 

و�ضتكون يف ليبيا قريبًا«. ولفت اىل اأن 

»�رصكات التاأمني اللبنانية متلك خربات 

موؤهلة  جتعلها  مهمة  وطاقات  وا�ضعة 

للعمل يف ال�ضوق ال�ضورية«.

الوعي التأميني
يف  التاأميني  »الوعي  اأن  زكار  واأكد 

اأن النظرة ال�ضيئة  لبنان موجود، وراأى 

عند بع�ش املواطنني جتاه القطاع يجب 

األ ت�ضكل قلقًا لأحد، ول �ضيما اأن فر�ش 

الدولة لإلزامية التاأمني على ال�ضيارات، 

�ضاهم  وامل�ضانع  الأجانب  والعمال 

اأهمية  اإىل  اكرث  اللبنانيني  تعريف  يف 

عدد  وجود  اأن  كما  وفعاليته.  التاأمني 

الغرتاب  بالد  يف  اللبنانيني  من  كبري 

مّنى وعيهم التاأميني اىل حد كبري«.

نقاط قوة
ويف رد على �ضوؤال حول دور الدولة يف دعم القطاع، لفت 

اآلن  الإقت�ضاد  وزير  وجود  ومع  جيدة  »الأمور  اأن  اىل 

الرقابة  جلنة  ورئي�ضة  امل�رصيف  القطاع  من  الآتي  حكيم 

يكون  اأن  بد  ل  مهمة  بخربة  تتمتع  التي  حبال«  »نادين 

القطاع اأف�ضل«. وراأى اأن »ما يعيق �ضري الأمور يف الجتاه 

ال�ضحيح، هو الواقع ال�ضيا�ضي يف ظل الفراغ الرئا�ضي و�ضلل 

املوؤ�ض�ضات احلكومية«. وقال: »لدينا عدة مطالب رفعناها، 

لكن الواقع ال�ضيا�ضي يحول دون تنفيذ اأي منها. حاليًا، لقد 

انتهت ولية املجل�ش الوطني لهيئات ال�ضمان الذي يعترب 

وعلى  الإقت�ضاد.  وزير  �ضلطة  بعد  القطاع  يف  �ضلطة  اأعلى 

»على الرغم من حّدة المنافسات ال تزال نتائج القطاع جيدة«
زكار: لتنظيم عمل صناديق التعاضد 

التاأمني  قطاع  يف  تراجع  من  القلق  ي�صيطر  ل 

على رئي�ض جمعية �رصكات ال�صمان ماك�ض زكار، 

الذي يجل�ض يف مكتبه يف مقر اجلمعية حمافظًا 

بامل�صتقبل.  التفاوؤل  من  جداً  عاٍل  من�صوب  على 

فبالن�صبة اإليه، ي�صاهم الإعالم يف ت�صخيم الأزمة 

اأن  و�صحيح  اللبناين،   الإقت�صاد  ي�صهدها  التي 

هناك بع�ض القطاعات الإقت�صادية تعي�ض معاناة 

حقيقية لكن الو�صع يف املجمل ل يزال مقبوًل، ول 

تزال هناك قطاعات نا�صطة اىل حد كبري.
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مل  جديدة،  انتخابات  اإجراء  من  الرغم 

التجديد لولية  الوزراء يف  يفلح جمل�ش 

جديدة له. كما اأن هناك قرارات ومرا�ضيم 

لكن  الرقابة،  جلنة  عليها  تعمل  عديدة 

و�ضعها  متنع  الإقت�ضاد  وزير  ا�ضتقالة 

مو�ضع تنفيذ«.

تشجيع اإلندماج
�رصكات  »جمعية  اأن  زكار  وك�ضف 

ال�ضمان يف بحث دائم عن �ضبل حت�ضني 

ال�ضوق، ولهذا تفّكر ب�ضكل دائم يف ال�ضبل 

الكفيلة بت�ضجيع ال�رصكات على الإندماج«. وقال: »تفكرينا 

من�ضب على اإمكانية قيام امل�رصف املركزي مبنح قرو�ش 

الندماج.  على  ت�ضجيعها  بهدف  التاأمني  ل�رصكات  ة 
ّ

مي�رص

بع�ش  ت�ضتطيع  ل  قد  كثرية  مراحل  على  مقبلون  فنحن 

من  كبري،  براأ�ضمال  تتمتع  تكن  مل  اإذا  مواكبتها  ال�رصكات 

اإعمار �ضورية ومرحلة النفط والغاز. اندماج  اإعادة  مرحلة 

على  واأقدر  اأقوى  يجعلها  البع�ش  بع�ضها  مع  ال�رصكات 

مواجهة التحديات، وهنا تكمن اأهميته«.

من  اأنه  اعترب  �ضوؤال،  على  رد  ويف 

ال�ضعب التحدث عن عدد �رصكات مثايل 

الأ�ضواق تتجه  اأن  �ضيما  ال�ضوق، ول  يف 

قد  ال�رصكات  اأن  كما  التخ�ض�ش،  نحو 

تتجه اإىل العمل خارج احلدود اللبنانية 

التاأمينية،  اخلدمات  اأنواع  كل  وتقدم 

وتوؤمن  قوية  تكون  اأن  منها  يتطلب  ما 

روؤو�ش اأموال جتعلها قادرة على مواكبة 

املتطلبات.

ب�ضكل  تعمل  ال�ضمان  �رصكات  »جمعية  اأن  على  و�ضدد 

كما  اجلمهور،  اأمام  القطاع  �ضورة  حت�ضني  على  اأ�ضا�ضي 

تعمل على تاأمني النفط، و�ضتقيم جتمعات تديرها اجلمعية 

اأن  وك�ضف  النقل«.  وجتمع  والزلزل  النفط  تاأمني  اأبرزها 

»جمعية �رصكات ال�ضمان يف لبنان« بداأت الإعداد لإن�ضاء 

جتمع من �رصكات التاأمني لإدارته يف عمليات مرتقبة حني 

تنطلق عمليات التنقيب عن النفط. الهدف من التجمع توفري 

مبقدور  لي�ش  والتي  املرتقبة  اجلديدة  لل�ضناعة  التاأمني 

الحتاد  »يف  مببداأ  وعماًل  منفردة.  تغطيتها  واحدة  �رصكة 

قوة«، يكمن امل�ضعى يف اأن ت�ضارك جميع ال�رصكات امل�ضجلة 

يف لبنان يف تاأمني هذا القطاع.

مكتب الشكاوى
الأ�ضواق  يف  املناف�ضة  اأن  زكار  واعترب 

حتاول  كونها  �ضيئًا  منحى  �ضلكت 

املوجودة  واملناف�ضة  بالأ�ضعار  اللحاق 

على  اأنه  وراأى  اخلليجية،  الأ�ضواق  يف 

نتائج  تزال  املناف�ضة ل  الرغم من هذه 

ن.
ّ
القطاع جيدة اإذ اإن الأخطار تتح�ض

ال�ضكاوى  حول  �ضوؤال  على  رد  ويف 

اأنه  اعترب  ال�ضكاوى،  اىل مكتب  املقدمة 

من ال�رصوري معرفة عدد هذه ال�ضكاوى 

اأن هناك  اىل  اأ�ضار  واإذ  اأحقيتها.  ومدى 

اأن  على  �ضدد  القطاع،  ه �ضورة 
ّ
ي�ضو من 

مع  موّقعًا  عقداً  التاأمني  يف  هناك   «

حال  اأي  يف  جتاهله  ميكن  ل  الزبون 

م�ضوؤولية  هناك  اأن  كما  الأحوال،  من 

تقع على عاتق و�ضطاء التاأمني وتتعلق 

اإ�ضافة  للموؤمن،  العقد  تفا�ضيل  ب�رصح 

اىل اأنه على املوؤمن قراءة العقد ملعرفة 

نحن   اإذ  ال�ضعب  بالأمر  لي�ش  وهذا  التوقيع،  قبل  ماهيته 

نتحدث عن عقد موؤلف من اأربع �ضفحات وبالتايل قراءته 

الذين  املواطنني  على  اأن  واعترب  كبري«.  حد  اىل  ممكنة 

يواجهون م�ضاكل م�ضتعجلة الت�ضال على اخلط ال�ضاخن يف 

الوزارة، لتتم معاجلتها ب�ضكل �رصيع. و�ضدد على اأن حقوق 

ب من التزاماتها 
ّ
ة دائمًا، وال�رصكات ل تتهر

ّ
املوؤمن حممي

وهذا يظهر جليًا من خالل عدد احلوادث التي تدفع خالل 

العام.

وو�ضف عالقة جمعية �رصكات ال�ضمان 

بلجنة الرقابة باجليدة، اإذ تربطهم اأف�ضل 

عالقات التعاون حيث تعقد اجتماعات 

كما  اأمور.  عدة  خاللها  تناق�ش  دورية 

ك�ضف عن وجود عالقة مميزة مع نقابة 

و�ضطاء التاأمني، حيث تتم حاليًا درا�ضة 

م�ضائل عدة من خالل اجتماعات دورية 

تعقد.

صناديق التعاضد
ولفت اىل اأن جمموعة كبرية من التحديات تواجه القطاع، 

تزال  ل  التي  التعا�ضد«  »�ضناديق  م�ضاألة  اأبرزها  ويبقى 

ملعاجلتها.  امل�ضتمرة  املنا�ضدات  من  الرغم  على  ترتاكم 

ال�ضناديق متار�ش ن�ضاطًا تاأمينيًا من  اأن »هذه  واأ�ضار اىل 

دون ح�ضيب اأو رقيب اإذ اإنها تتبع لوزارة الزراعة التي ل متلك 

كادراً ب�رصيًا قادراً على مراقبة اأعمالها وت�ضويب اأي اأخطاء 

تقع«. ولفت اىل اأن »هذه ال�ضناديق ومن خالل اإعفائها من 

وقد  التاأمني،  ل�رصكات  حقيقية  م�ضاربة  ت�ضكل  ال�رصائب 

اأ�ضبحت متلك اليوم حجم اأق�ضاط ا�ضت�ضفاء كبري«.

متنع  عديدة  »اأموراً  اأن  على  و�ضدد 

اإذ  التعا�ضد،  �ضناديق  م�ضاألة  معاجلة 

واجتماعيًا  دينيًا  طابعًا  تتخذ  اإنها 

وتتمتع بغطاء يعطيها ح�ضانة معينة«. 

واعترب اأن املطلوب هو تنظيم عمل هذه 

ال�ضناديق و�ضمها اإىل وزارة الإقت�ضاد 

ول  بالقوانني  اللتزام  على  واإجبارها 

من  احلد  بهدف  ال�رصائب  دفع  �ضيما 

امل�ضاربة«.

قطاع التأمين جاهز لمواكبة 

مرحلة إعادة إعمار سورية، 

وال سيما أن اللبنانيين 

كانوا من السباقين في 

إدخال التأمين الى البلدان 

العربية

الشركات ال تتهّرب من 

التزاماتها وحقوق المؤمن 

دائمًا محمّية، وهذا يظهر 

جليًا من خالل عدد الحوادث 

التي تدفع خالل العام

اندماج الشركات مع بعضها 

البعض يجعلها أقوى وأقدر 

على مواجهة التحديات، 

وهنا تكمن أهميته
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مقابلة

تعمل نقابة و�ضطاء التاأمني يف لبنان، يف 

هذا الإطار، على اأكرث من �ضعيد، بغية تنظيم 

وتعزيز  مهنتهم  وتطوير  الو�ضطاء  عمل 

ووفقًا  كافة.  القطاع  اأفرقاء  مع  توا�ضلهم 

لنقيب و�ضطاء التاأمني ايلي حنا »كان عمل 

النقابة خالل عام على تاأ�ضي�ضها مثمراً اىل 

بنود  عدة  حتقيق  على  عملت  اإذ  كبري،  حد 

واأ�ضار  الإنتخابي«.  برناجمها  �ضمن  من 

يف حديث مع »ال�ضناعة والإقت�ضاد«، اىل 

اأن »النقابة نّظمت عدة لقاءات وحما�رصات 

التاأمني  بقطاع  متعلقة  موا�ضيع  تناولت 

ب�ضكل مبا�رص وغري مبا�رص، و�ضّلطت ال�ضوء 

التي  والتفا�ضيل  الأمــور  من  العديد  على 

وقطاع  التاأمني  و�ضطاء  باهتمام  حتظى 

التامني«. ولفت اىل اأن »النقابة عملت على 

هيئات  مراقبة  جلنة  مع  العالقة  توطيد 

بهدف  معها،  التوا�ضل  وتعزيز  ال�ضمان 

تعرت�ش  التي  ال�ضعوبات  كــل  معاجلة 

مهنتهم  وتطوير  وتنظيم  الو�ضطاء  عمل 

ال�ضوق  ينظم  بانتظار قانون  اأف�ضل  ب�ضكل 

التاأمينية ككل«. وذكر اأن »متتني العالقات 

تاأمني،  )و�ضطاء  القطاع  يف  العاملني  بني 

التاأمني، وجلنة  ومعيدي  التاأمني  �رصكات 

من  زاً 
ّ
حي اأخــذ  ال�ضمان(   هيئات  مراقبة 

لقاء  موؤخراً  نظمت  حيث  النقابة،  اهتمام 

جمعهم«.

اأن »العمل الأبرز الذي مت اإجنازه،  وك�ضف 

املالية  وزارة  من  قرار  على  احل�ضول  هو 

�رصكات  بــني  املوقعة  العقود  بــاإعــفــاء  

التاأمني  والو�ضطاء وبني �رصكات  التاأمني 

كانت  التي  الر�ضوم  من  التاأمني  ومعيدي 

اأن  واأعــلــن  بــالألــف«.   3 بن�ضبة  تقتطعها 

»جمل�ش النقابة متّكن من ا�ضتقطاب املزيد 

من املنت�ضبني«.

النقابة  »اأن  اأو�ضح  �ضوؤال،  على  رد  ويف 

اإن�ضاء  متابعة  على  العام  خالل  عملت 

امللف  اأن  اإل  للنقابة،  تعا�ضد  �ضندوق 

مكتمل  غري  ــه  اأن تبنّي  املراجعة  وبعد 

قوانني  هناك  اإن  اإذ  ال�ضحيحة،  باآليته 

اأن  واأعلن  مراعاتها«.  يجب  ومتطلبات 

عن  للبحث  حماولتها  ويف  »النقابة 

املو�ضوع  هذا  لدر�ش  جلنة  نت 
ّ
عي بديل 

وحت�ضري برنامج ا�ضت�ضفائي بديل ميكن 

لفرتة  التعا�ضد  �ضندوق  مكان  يحل  اأن 

معينة«.

عالقات تعاون
وك�ضف حنا » اأن جهوداً كثرية تبذل لتعزيز 

�رصكات  جمعية  مــع  الــتــعــاون  عــالقــات 

ال�ضمان حيث يتم بحث موا�ضيع م�ضرتكة 

ل اىل 
ّ

للعمل عليها، على اأمل اأن يتم التو�ض

قوا�ضم م�ضرتكة ملعاجلة م�ضاكل القطاع«.

نقابة  اإلــيــه  تطمح  مــا  »اأن  على  و�ــضــّدد 

هذه  وقوننة  حت�ضني  هو  التاأمني،  و�ضطاء 

املهنة، يف ظل انت�ضار و�ضطاء التاأمني غري 

املرخ�ضني والذين ميار�ضون املهنة ب�ضكل 

غري �رصعي«.

الوسطاء غير المرخصين
الو�ضطاء  ن�ضبة  حول  �ضوؤال  على  رد  ويف 

يف  واملن�ضوين  الــقــطــاع  يف  العاملني 

النقابة، قال حنا: »هناك الكثري من و�ضطاء 

التاأمني غري املرخ�ضني وبالتايل ميار�ضون 

نحن  حق.  وجه  دون  من  الو�ضاطة  اأعمال 

نحاول عرب التوا�ضل مع وزارة الإقت�ضاد و 

جلنة مراقبة هيئات ال�ضمان تنظيم ال�ضوق 

»هناك  واأ�ــضــاف:  هــوؤلء«.  عمل  واإيقاف 

بع�ش �رصكات التاأمني تتعامل مع و�ضطاء 

املو�ضوع  طرحنا  ونحن  مرخ�ضني.  غري 

مع جمعية �رصكات ال�ضمان، وكان هناك 

تاأييد ملطلبنا من قبل الأفرقاء كافة، لكن 

العربة تبقى يف التنفيذ«.

واإذ اعترب اأن »هناك حتديات كثرية تواجه 

القطاع من عدم تنظيم و�ضعف يف ال�ضيولة 

والواقع  الإقت�ضادي  الو�ضع  يف  وتراجع 

يف  وال�ضطرابات  لبنان  يف  ال�ضيا�ضي 

يبقى  الأكرب  »التحدي  اأن  راأى  املنطقة«، 

مو�ضوعًا  ميثل  الذي  النفط  مو�ضوع  يف 

جديداً لللبنانيني ويتطلب منهم اأن يكونوا 

وموؤمترات  نــدوات  خالل  من  متح�رصين 

تتناوله وت�ضيء عليه من جوانبه كافة«.

التنقيب عن النفط
التاأمني  و�ضطاء  »نقابة  اأن  حنا  وك�ضف 

املتعلقة  ـــرات  ـــوؤمت امل ــل  ك يف  تــ�ــضــارك 

مبو�ضوع النفط، و�ضيكون لها راأي �ضيظهر 

يف الإعــــالم قــريــبــًا مــن خــالل لــقــاءات 

قطاع  اإدارة  هيئة  مع  النقابة  �ضتعقدها 

البرتول«.

يف  ال�ضمود  على  قادر  القطاع  »اأن  واأكد 

اتفاق  اإذا كان هناك  التحديات  وجه هذه 

غري  الو�ضطاء  مواجهة  على  اأطرافه  بني 

تلتزم  ل  الــتــي  والــ�ــرصكــات  املرخ�ضني 

متفقة  »النقابة  اأن  وك�ضف  بالقوانني، 

على ال�ضري باملوا�ضيع حتى النهاية وعدم 

الناأي بالنف�ش«.

»القطاع قادر على الصمود«
حنا: نطمح للتنظيم

 تت�صاعف التحديات التي تواجه 

وتكّثف  الإقت�صادية،  القطاعات 

جهودها  والهيئات  النقابات 

»الوقت  وتخطي  ملواجهتها 

الع�صيب« الذي مير به الإقت�صاد 

يف  ال�صمود  حماولة  اللبناين، 

ت�رصب  التي  العوا�صف  وجه 

لبنان واملنطقة على حد �صواء.
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مقابلة

آروب.. 42 عامًا من الثقة
بكداش: لخلق حوافز تشجع اإلندماج

راأى  الأزمة،  هذه  تطول  األ  متنى  واإذ 

اأمل من خالل  بروز ب�ضي�ش  اأن »عدم 

بوادر حلل قريب يف �ضوء الغليان الذي 

يعاين  التي  وامل�ضاكل  املنطقة  تعي�ضه 

منها لبنان تزيد الأمور تعقيداً«. وك�ضف 

يف  الإمكان  قدر  حتاول  »«اآروب«  اأن 

حمفظتها  على  املحافظة  الوقت،  هذا 

عمليات  يف  الإجنرار  وعدم  وربحيتها 

تك�ضري الأ�ضعار التي ي�ضهدها القطاع«.

أسواق صعبة
ويف رد على �ضوؤال حول عمل »اآروب« 

يف الأ�ضواق اخلارجية يف �ضوء الأزمات 

الراهنة، اعترب بكدا�ش » اأن هبوط اأ�ضعار 

احلر�ض على الإيفاء بالإلتزامات 

اأعلى  يف  خدمات  وتقدمي 

�صاهم  احلرفية،  م�صتويات 

طليعة  يف  »اآروب«  اإبقاء  يف 

قطاع  يف  العاملة  ال�رصكات 

مر  على  متكنت  اإذ  التاأمني. 

على  احلفاظ  من  عامًا   42
مت�صلحة  وولئهم  زبائنها  ثقة 

زخمًا  اأعطت  م�صاهمني  بقاعدة 

»بنك  فقوة  لعملها.  واندفاعًا 

ومتانته  واملهجر«  لبنان 

SCOR يف  امل�رصفيه، وريادة 

قطاع التاأمني على �صعيد العامل 

مّيزا م�صريتها اىل حد كبري.

من دون �صك، اأك�صب الأداء املحرتف 

ال�صنوات  مر  على  »اآروب« 

اأكد  اإذ  الأزمات،  مناعة يف وجه 

نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة ومدير 

�رصكة اآروب للتاأمني فاحت  عام 

بكدا�ض يف حديث مع »ال�صناعة 

والإقت�صاد« اأن »تاأثريات الأزمة 

اللبناين  الإقت�صاد  التي ي�صهدها 

نظراً  حمدودة  »اآروب«   على 

لل�صيا�صة املحافظة التي تتبعها 

يف عملها«.

تطاول  اأن  الطبيعي  »من  اأنه  واعترب 

التي  الإقت�ضادية  الأزمة  تداعيات 

كونه  التاأمني  قطاع  لبنان  ي�ضهدها 

الإقت�ضادية  الدورة  �ضلب  يف  يدخل 

وي�ضت�ضعر اأي تراجع يف عمل القطاعات 

الإ�ضترياد  جمايل  يف  �ضيما  ول 

والت�ضدير و�رصاء العقارات«.
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النفط واحلروب وانت�ضار الإرهاب حمل 

املنطقة،  لإقت�ضادات  كبرية  حتديات 

وجعل الأ�ضواق �ضعبة«.

اكت�ضبتها  التي  اأن »املناعة  اىل  واأ�ضار 

ال�ضنوات ، جتعل م�ضرية  اآروب على مر 

من  بالرغم  م�ضتمرة  وتطورها  تقدمها 

�ضعوبة الظروف«.

»اآروب  اأن  الإطار،  هذا  يف  واأعلن   

تدر�ش م�ضاريع تو�ضعية، لكن لي�ش يف 

امل�ضاريع  هذه  اإن  اإذ  املنظور،  املدى 

الإرباك  ظل  يف  املوؤجلة  بحكم  تعترب 

والفو�ضى التي تعم املنطقة«.

ويف  »اآروب  اأن  اىل  لفت  حني  ويف 

زبائنها  �ضعيها ملواكبة حاجات  اإطار 

تبقى على اطالع دائم باآخر التطورات 

عامل  ويف  اخلارجية  الأ�ضواق  يف 

التكنولوجيا«، ك�ضف عن »وجود توجه 

الإعالن  �ضيتم  جديدة  منتجات  لطرح 

عنها يف الوقت املنا�ضب«.

الوعي التأميني
انفتاح  »اأن  على  بكدا�ش  د 

ّ
و�ضد

التجزئة  اأعمال  القطاع امل�رصيف على 

الوعي  رفع  يف  �ضاهم  امل�رصفية 

التاأميني يف لبنان اىل حد كبري اإذ اإنه 

يتعرفون  اللبنانيني  جعل  يف  �ضاهم 

وفوائده«.  التاأمني  اأهمية  اإىل  اأكرث 

على  الإلزامي  »التاأمني  اأن  اىل  واأ�ضار 

العمال الأجانب وال�ضيارات وامل�ضانع 

هذا  يف  وفعاًل  اإ�ضافيًا  دوراً  اأدى 

املجال«.

واعترب اأن »قرار وزير ال�ضناعة ال�ضابق 

التاأمني  باإلزامية  �ضابوجنان  فريج 

ة للقطاع 
ّ
على امل�ضانع حمل فوائد جم

امل�ضانع  ن�ضبة  رفع  يف  �ضاهم  اإنه  اإذ 

يكون  اأن  ومتنى  لبنان«،  يف  نة 
ّ
املوؤم

نظراً  القرار  لتنفيذ  مراقبة  »هناك 

القطاع  ا�ضتقرار  حماية  يف  لأهميته 

ال�ضناعي«. 

جهوزية تامة
اإعادة  مرحلة  عن  حديثه  اإطار  ويف 

مواكبة  على  والعمل  �ضورية  اعمار 

يف  والغاز  النفط  عن  التنقيب  مرحلة 

لبنان، راأى بكدا�ش« اأن قطاع التاأمني 

ورقابة  جيدة  بنتائج  ز 
ّ
يتمي لبنان  يف 

ممتازة وروؤية م�ضتقبلية، وبالتايل فهو 

هذه  ملواكبة  الإمكانات  وميلك  جاهز 

املراحل بنجاح ».

التاأمني  م�ضاألة  اىل  بكدا�ش  وتطرق 

يفر�ضه  الذي  الزلزل  على  الإلزامي 

لالأبنية  العامة  ال�ضالمة  مر�ضوم 

هذا  تفعيل  »يتم  اأن  واأمل  واملن�ضاآت، 

ول  و�رصوري  مهم  جد  اإنه  اإذ  القرار 

الأ�ضا�ضي  والهدف  يتالقى  اأنه  �ضيما 

من وجود التاأمني والذي يتمثل باحلد 

امل�ضتويني  على  الكوارث  تداعيات  من 

ال�ضخ�ضي والوطني«.

داء المضاربة
اأن  الرغم من  اأنه »على  واعترب بكدا�ش 

ل  القطاع،  كل  ي�رصب  داء  امل�ضاربة 

النتائج  اإىل  بالن�ضبة  جيداً  واقعه  يزال 

بالدعم  يتمتع  يزال  ول  والأ�ضعار 

يف  التاأمني  معيدي  كبار  من  الكايف 

العامل«.

دعم  على  قادرة  »الدولة  اأن  اأّكد  واإذ 

القطاع ب�ضكل كبري«، اعترب اأنه »يف ظل 

رئا�ضي  فراغ  من  نعي�ضه  الذي  الواقع 

الأمر  هذا  يكون  قد  موؤ�ض�ضاتي  و�ضلل 

غري ممكن«. 

م�ضاألة  معاجلة  �رصورة  على  د 
ّ
و�ضد

رقابة  فر�ش  عرب  التعا�ضد،  �ضناديق 

اخلدمات  مقدمي  كل  على  واحدة 

ل  بحيث  عملها  وتنظيم  الإ�ضت�ضفائية، 

يتخطى الهدف الذي اأن�ضئت من اأجله.

حوافز اإلندماج
التحديات  �ضعوبة   « اأن  بكدا�ش  وراأى 

على  ال�ضوء  ت�ضّلط  القطاع  تواجه  التي 

اأهمية الندماج بني ال�رصكات العاملة 

»الدعوة  اأن  على  د 
ّ
و�ضد القطاع«.  يف 

ال�رصكات  اأن  تعني  ل  لالإندماج 

ال�ضغرية غري جيدة، لكن الو�ضع �ضعب 

ويتطلب اإمكانيات ملواجهته«.

واعترب اأنه »من ال�رصوري خلق حوافز 

على  ال�رصكات  بني  الإندماج  ت�ضجع 

غرار ما ح�ضل يف قطاع امل�ضارف ».

ال�رصكات  من  كبرياً  »عدداً  اأن  وك�ضف 

عمليات  باأهمية  مقتنعًا  اأ�ضبح 

على  فعالة  اآلية  اإنها  اإذ  الإندماج، 

وقوية«.  كبرية  تكتالت  خلق  �ضعيد 

ل ب�ضكل كبري على عمليات 
ّ
وقال: »نعو

ا�ش جداً، 
ّ
الندماج، فقطاع التاأمني ح�ض

موؤ�ض�ضات  احلال  بطبيعة  وال�رصكات 

املوؤمنني،  التزامات جتاه  لديها  مالية 

وعمليات الإندماج جتعلها اأقوى واأمنت 

وقادرة على الإيفاء بالتزاماتها ب�ضكل 

اأكرب«.

قرار وزير الصناعة السابق 

فريج صابونجان بإلزامية 

التأمين على المصانع حمل 

فوائد جّمة للقطاع
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»ما  التاأمني  قطاع  اأن  حلي�ش  وراأى 

فتئ ي�ضجل منوا متوا�ضال بالرغم من 

الأو�ضاع ال�ضائدة يف لبنان واملنطقة 

املالية  وال�ضعوبات  املحيطة 

والإقت�ضادية. وهذا النمو، بالرغم من 

تباطوؤه، فهو ي�ضري اىل �ضمود كبري«.

وقال: »اإذا ما نظرنا حولنا فاإننا نرى 

باإن�ضدادا  تتمّثل  �ضلبية  اأمور  جمموعة 

عدد  يف  ت�ضاعد  ال�ضيا�ضي،  الأفق  يف 

النازحني ال�ضوريني، ارتفاع يف ن�ضبة 

البطالة اىل ما بني 25 و 37 %، ارتفاع 

الدين العام اىل 73 مليار دولر، عجز 

الإن�ضباط  وعدم  العامية  املالية  يف 

حركة  يف  تراجع  العام،  الإنفاق  يف 

املبا�رصة،  الأجنبية  الإ�ضتثمارات 

اإقفال  ب�ضبب  الت�ضدير  حركة  تراجع 

خمتلف  يف  وركوداً  الربية،  احلدود 

)القطاع  الإقت�ضادية  القطاعات 

العقاري والتجاري وال�ضناعي....(«

واأ�ضاف: »اإن م�ضهدا كهذا يرينا حجم 

قطاع  يواجهها  التي  ال�ضعوبات 

التاأمني لرتباطه بكل هذه العنا�رص. 

اإل اأنه واجه ويواجه كل الأو�ضاع بثقة 

للم�ضتقبل  متفائلة  وبنظرة  ،وبدراية، 

وقد ا�ضتطاع حتى الآن جتاوز احلواجز 

والعراقيل كافة. ونحن على ثقة باأنه 

�ضوف يكمل الدرب بنجاح«.

قرار صائب
وزير  قرار  اأن  حلي�ش  اعترب  واإذ 

�ضابوجنيان  فريج  ال�ضابق  ال�ضناعة 

اأحد  امل�ضانع  على  التاأمني  بجعل 

على  للح�ضول  الرئي�ضية  ال�رصوط 

ال�ضناعية،  وال�ضهادة  الرتخي�ش 

�ضائب. �ضاأل: »كيف ميكن مل�ضنع األ 

حريق  ح�ضل  اإن  احلريق؟   
ّ
�ضد يوؤمن 

�ضخمة  تكون  �ضوف  اخل�ضائر  فاإن 

واأحيانا كارثية ما يوؤدي اىل �رصف  

ال�ضوقية  احل�ضة  وخ�ضارة  ال  
ّ
العم

واأحيانا اإفال�ش املوؤ�ض�ضة نف�ضها وهذا 

ل  فلماذا  ككل.  الإقت�ضاد  على  يوؤثر 

أدير .. أعلى درجات اإلمتثال والنزاهة
حليس: إستمرارية القطاع مضمونة

مقابلة

كبريتني  ومناعة  �صموداً  الأخرية  الفرتة  التاأمني خالل  قطاع  اأظهر 

يف وجه الأزمات، اإذ يوا�صل ت�صجيل معدلت منو مقبولة على الرغم 

تراجع  اللبنانية يف  واملالية  الإقت�صادية  املوؤ�رصات  معظم  اأن  من 

م�صتمر، ما يحافظ على روؤية م�صتقبلية متفائلة للقطاع قد تكون 

م�صتغربة يف ظل الفراغ الرئا�صي وال�صلل املوؤ�ص�صاتي.

العام  واملدير  الإدارة  جمل�ض  ع�صو  و�صف  هكذا  ناجح”،  “قطاع 
امل�صاعد يف �رصكة اأدير جان حلي�ض، القطاع، معرّباً عن ثقته بامتالك 

القطاع لإمكانيات متكنه من جتاوز  احلواجز والعراقيل كافة، واإكمال 

الدرب بنجاح.



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 156 �أيلول 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 155

 
ّ
نوؤمن ون�ضعر بتح�ضن ونرتك هذا الهم

ال�ضعر  اأن  وخا�ضة  التاأمني،  ل�رصكات 

زهيد ن�ضبيا ؟«.  وك�ضف »اأن هذا القرار 

التاأمني  �رصكات  على  اإيجابا  انعك�ش 

وزاد من عدد البوال�ش«.

ويف رد على �ضوؤال حول تقييمه لن�ضبة 

اىل  اأ�ضار  لبنان،  يف  التاأميني  الوعي 

»اإن اللبناين يوؤمن فقط اإذا كان ملزما، 

واذ  الإطالق«.  على  كاٍف  غري  وهذا 

على  ينطبق  الأمر  »هذا  ان  على  �ضدد 

ق�ضم من النا�ش ولي�ش على الكل، اعترب 

الزم  متى  انه  الإيجابي  »ال�ضيء  اأن 

د 
ّ
يتعو فاإنه  مرة  التاأمني  على  املرء 

عليه ويبقى عليه مطوًل لأنه ي�ضتطيع 

ان يكت�ضف فوائده بنف�ضه خا�ضة متى 

النا�ش  �ضاهد  اأو  حوادثه  له  دفعت 

»هذا  ان  وراأى  م�ضتحقاتها«.  تقب�ش 

المر يزيد الوعي ويحول التاأمني مع 

الوقت اىل حاجة اأ�ضا�ضية«.

منافسة شديدة
الأبرز  التحدي  »اأن  اىل  حلي�ش  ولفت 

هو  اليوم  التاأمني  قطاع  يواجه  الذي 

جميع  جتعل  اإقت�ضادية  اأزمة  وجود 

لتوفري  و�ضائل  عن  تبحث  النا�ش 

مقومات  تتوفرلها  لكي  امل�ضاريف 

مناف�ضة  اىل  يوؤدي   ما  ال�ضتمرار، 

املعيار  كون  ال�رصكات  بني  �ضديدة 

الأول للزبون ي�ضبح ال�ضعر فقط ولي�ش 

اخلدمة اأو الإبتكار اأو �ضهولة التعامل«.

وقال: »اإ�ضافة اىل ذلك، هناك حتديات 

عديدة منها احلدود املر�ضومة من قبل 

معيدي التاأمني يف حال ح�ضول زلزال 

احلدود  هذه  اأن  طبيعية.  عوامل  اأو 

ال�رصكات.  لبع�ش  كافية  تكون  ل  قد 

اإ�ضافية  اإعادة  عقود  ن�ضرتي  نحن 

وهذه تكلف الكثري. ولكني اأ�ضك اأن كل 

اأعباء  حتمل  با�ضتطاعتها  ال�رصكات 

كهذه«.

مب�ضتقبل  الكبري  تفاوؤله  عن   
ّ

وعرب

القطاع، حيث اإن » من يجرب التاأمني 

وبالتايل  عنه.  التخلي  ي�ضتطيع  ل 

ناهيك  م�ضمونة،  ا�ضتمراريته  فاإن 

تدر�ش  اللبنانية  ال�رصكات  اأن  عن 

الإبتكار  اإىل  وتبادر  الأ�ضواق  دائما 

احتياجات  يوؤمن  الذي  املتوا�ضل 

ما  متوا�ضل  وب�ضكل  تدريجيا  النا�ش 

ال�ضوق  تزيد من حجم  دينامية  يخلق 

وتنميه« .

إحترافية عالية

النقاط  اأبرز  عن  حديثه  اإطار  ويف 

التي تقوم عليها �ضيا�ضة عمل »اأدير«، 

ال�رصكات  طليعة  يف  تبقيها  والتي 

العاملة يف القطاع على مر ال�ضنوات، 

ميلكنا  �رصكة  »نحن  حلي�ش:  قال 

فرن�ضا،  واناتيك�ضي�ش  بيبلو�ش  بنك 

باأعلى  ملزمون  فنحن  وبالتايل 

واملهنية  والنزاهة  الإمتثال  درجات 

زبائننا  ننتقي  فاإننا  وعليه،  العالية. 

جزءا  �ضمّنا  قد  بذلك  ونكون  بدقة 

اأ�ضا�ضيا من درا�ضة اخلطر. ثم اإننا نعمد 

مبفرده  تاأميني  خطر  كل  درا�ضة  اىل 

ونتعامل معه باحرتافية عالية. فنحن 

نقوم بالك�ضف على الأماكن املطلوب 

لتح�ضني  مبقرتحات  ونتقدم  تاأمينها 

اخلطر ونالحق تنفيذها ونعيد تاأمني 

عامليا.  املعيدين  اأف�ضل  لدى  اخلطر 

نا يف املوؤ�ض�ضات 
ّ
وبذلك نكون قد ح�ض

ن�ضبة  من  وخّف�ضنا  الأعمال  املعنية 

الأخطار عليها وهذا ل�ضالح امل�ضمون 

لدينا كما هو ل�ضاحلنا«.

منتجات  تطرح  »اأدير  اأن  على  د 
ّ
و�ضد

جديدة ب�ضورة دورية«،  واأ�ضار اىل اأنها 

جعلتها  �ضورية  يف  �رصكة  »لـ«اأدير«  

اأديٍر�ضورية«،   « اإ�ضمها  م�ضتقلة  �رصكة 

يف  اإ�ضتثمارات  على  نعمل  اننا  كما 

عدة بلدان اأخرى ولكننا اتخذنا قراراً 

الأزمات  تنتهي  حتى  التنفيذ  بوقف 

املتعاقبة يف الدول املجاورة« .

 فرض الزامية التأمين 
يلعب دورًا فاعاًل في نشر 

الوعي التأميني ويحّول 

التأمين مع الوقت الى حاجة 

حقيقية 

تنتقي »أدير«زبائنها بدقة 
بهدف ضمان جزءا أساسيا من 

دراسة الخطر

التحدي األبرز الذي 
يواجه قطاع التأمين اليوم 

هو وجود أزمة إقتصادية 

ترافقها منافسة شديدة بين 

الشركات العاملة فيه
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أمانة انشورنس .. نجاح قوامه اإلبتكار والتجدد
سالم: القطاع على طريق التنظيم والتصحيح

قطاع  يف  عقود  الثالثة  تفوق  بخربة  مت�صلحة 

تعزيز  ان�صورن�ض«  »اأمانة  تتابع  التاأمني، 

مع  توا�صلها  تكثيف  عرب  الأ�صواق  يف  ح�صورها 

بعد  جديدة،  تاأمينية  منتجات  وابتكار  زبائنها 

الطريقة املثلى  راأت يف »التجدد والبتكار«  اأن 

لالبتعاد عن امل�صاربات امل�صيطرة على ال�صوق.

�ضامل، حتر�ش  اإن�ضورن�ش« ريف  »اأمانة  الأعمال يف  وفقًا ملدير تطوير 

ان  اأكد  واذ  باإ�ضتمرار».  جديدة  منتجات  اإبتكار  على  ان�ضورن�ش  »اأمانة 

جيل  قبل  من  �ضيما  ول  ال�ضوق  يف  رواجًا  تالقي  اجلديدة  »املنتجات 

اأن »ابتكار هذه املنتجات ياأتي يف الدرجة الأوىل  اأ�ضار اىل  ال�ضباب«، 

اإن  اإذ  العامل،  يف  التاأمني  �ضوق  يف  كافة  التطورات  متابعة  خالل  من 

ال�ضوق اللبنانية متاأخرة بع�ش ال�ضيء وقد تكون بحاجة اىل منتجات 

كهذه، ا�ضافة اىل درا�ضة ال�ضوق املحلي ومعرفة حاجاته».

تنمية الكادر البشري
كبرية،  اأهمية  الب�رصي  كادرها  تويل  اإن�ضورن�ش  »اأمانة  اأن  على  و�ضدد 

وحتر�ش على توطيد عالقات التوا�ضل يف ما بينه ل�ضمان اأداء اأف�ضل، 

جديد  منتج  اأي  طرح  عند  تدريبية  ودورات  دورية  اجتماعات  فتعقد 

وتفتح املجال لالطالع على اآراء  ت�ضمح بتح�ضينه قبل تبليغه للو�ضطاء 

وطرحه يف ال�ضوق«.

ز خدماتها، 
ّ
الب�رصي �ضمح لها بتمي اأن »اهتمام ال�رصكة بكادرها  واأكد 

تقدمي  على  »نحر�ش  وقال:  املناف�ضات«.  وجه  يف  نة 
ّ

حم�ض وجعلها 

�رصكات  مع  عملنا  عرب  مميزة  وخدمات  زبائننا  اإىل  مدرو�ضة  اأ�ضعار 

ما   ،Hannover Re و   Scor بينها  العامل  التاأمني يف  اأكرب معيدي  من 

ت�ضيب  التي  ال�ضلبية  التداعيات  عن  ما  نوعًا  مبعزل  بالبقاء  لنا  �ضمح 

القطاع جراء الرتاجع الإقت�ضادي الذي ي�ضهده لبنان، اذ �ضجلت »اأمانة 

التي  املعدلت  فاقت  الأخرية  ال�ضنوات  يف  منو  ان�ضورن�ش«معدلت 

�ضجلها القطاع«.

نسب الوعي التأميني
واإذ راأى �ضامل اأن »اإلزامية التاأمني توؤدي دوراً فاعاًل يف رفع ن�ضب الوعي 

التاأميني يف لبنان، ما من �ضاأنه و�ضع القطاع على �ضكة النمو امل�ضتمر«، 

فريج  ال�ضابق  ال�ضناعة  وزير  قرار  »اأن  اعترب 

�ضابوجنيان قد اأدى اىل ارتفاع الطلب على التاأمني 

ميلكون  الذين  البع�ش  عند  �ضيما  ول  امل�ضانع  على 

»اأن  اىل  اأ�ضار  التاأمني«. ويف حني  فكرة خاطئة عن 

هذه البوال�ش حتمي القطاع وتوؤمن ا�ضتقراره»، ك�ضف 

ال�ضناعيني  اإىل  منتجًا  تقدم  اإن�ضورن�ش«  »اأمانة  اأن 

ي�ضم ثالث بوال�ش تاأمينية يف اآن واحد«.

تنظيم وتصحيح
تاأتي يف طليعتها  »القطاع يعاين من حتديات كثرية  اأن  واعترب �ضامل 

عدد  اىل  امل�ضاربات  هذه  »�رصا�ضة  رّد  واإذ  الأ�ضعار«.  يف  امل�ضاربات 

على  »املناف�ضة  اأن  على  �ضدد  ال�ضوق«،  يف  املوجود  الكبري  ال�رصكات 

الأمور  اإليه  ما و�ضلت  لكن  ال�ضوق،  اأمر �ضحي جداً يف  الأف�ضل  تقدمي 

على  تقت�رص  اليوم  ال�ضوق  يف  املناف�ضة  ان  اذ  بال�ضوء،  ينذر  حاليًا 

ال�ضعار ولي�ش على اخلدمة«.

ولفت اىل وجود اإجراءات تتخذ وتعّقد التحديات التي يواجهها القطاع، 

وتاأتي يف طليعتها �رصيبة IBNER املفرو�ضة على �رصكات التاأمني، 

على  الإلزامي  التاأمني  اأق�ضاط  من   %  50 ال�رصكات  د هذه 
ّ
بحيث جتم

خم�ش �ضنوات، ما اأوقعها يف خ�ضائر«.

متار�ش  التي  التعا�ضد  �ضناديق  م�ضاألة  معاجلة  �رصورة  على  و�ضدد 

من  معفية  كونها  القطاع  يف  مبا�رص  ب�ضكل  وتوؤثر  التاأمينية  الأعمال 

ال�رصائب.

واأعرب عن تفاوؤله مب�ضتقبل القطاع، ول �ضيما اأن اخلطوات التي تتخذها 

احلكومة جلهة فر�ش التاأمني الإلزامي من �ضاأنها تنمية ن�ضبة الوعي، 

ما  الإندماج،  على  ال�رصكات  لت�ضجيع  م�ضاريع  هناك  اأن  اىل  اإ�ضافة 

من  احلد  عرب  والت�ضحيح  التنظيم  طريق  على  التاأمني  �ضوق  �ضي�ضع 

امل�ضاربات التي ي�ضهدها.

تقدم »أمانة إنشورنس« 

منتجًا إلى الصناعيين 

يضم ثالث بوالص 

تأمينية في آن واحد
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أكسا الشرق األوسط.. مسيرة نمو وتقدم
نسناس: نواجه المضاربات بالتمّيز

م�صرية  اأك�صا  جمموعة  توا�صل   

منوها وتقدمها يف حني تواجه 

الأ�صواق ركودا ترافقه م�صاربات 

على  احلفاظ  عرب  كبرية 

م�صتويات احرتافية عالية يف تقدمي اخلدمات اإىل 

الأو�صط  ال�رصق  اأك�صا  عام  مدير  يوؤكد  اإذ  زبائنها، 

ايلي ن�صنا�ض اأن جمموعة اأك�صا، ويف ظل التحديات 

الكثرية التي تواجه القطاع، تعمل على التمّيز من 

م�صتمر  ب�صكل  تعمل  لذلك  املهني،  اأدائها  خالل 

على تنمية قدرات كادرها الب�رصي ليتمكن من اأداء 

ال�رصكات  طليعة  يف  اأك�صا  تبقي  مبهنية  مهامه 

التي تفي بالتزاماتها، كما عهدها زبائنها دائمًا.

يف  العاملة  التاأمني  �رصكات  قيام  ال�رصوري  من  اأنه  على  و�ضدد 

�رصيحة  اإن  اإذ  اأدائها،  لت�ضويب  م�ضتمر  ب�ضكل  بالتوا�ضل  القطاع 

وا�ضعة من اللبنانيني متلك نظرة �ضيئة وخاطئة عن التامني وهذا ما 

يجعل ن�ضبة الوعي التاأميني يف لبنان منخف�ضة اىل حد ما، وي�ضّلط 

ال�ضوء على �رصورة بدل جهود لن�رص الوعي يف املجتمع اللبناين.«

نمو متواضع
 ،2015 عام  التاأمني  قطاع  يف  النمو  »معدل  ن�ضنا�ش  وو�ضف 

ما  ال�ضلع  اأ�ضعار  انخفا�ش  اىل  الأمر  هذا   
ّ
ورد جداً،  باملتوا�ضع 

وبالتايل  عليها  التاأمينات  انخفا�ش  اىل  احلال  بطبيعة  اأدى 

انخفا�ش الأق�ضاط«.

اأن »هذا الرتاجع ياأتي كنتيجة للرتاجع الإقت�ضادي  واأ�ضار اىل 

الدورة  �ضلب  يف  يدخل  التاأمني  فقطاع  لبنان،  ي�ضهده  الذي 

و�ضناعيني  جتاراً  ي�ضمون  نني 
ّ
املوؤم اإن  اإذ  الإقت�ضادية، 

وم�ضتثمرين، ومع تراجع اأعمال هوؤلء ل بد من تراجع القطاع«.

اأ�ضعار  انخفا�ش  ب�ضبب  اخلليج  الرتاجع يف دول  اأن  »اىل  ولفت 

النفط، يحمل من دون �ضك تاأثريات �ضلبية للبنان«. وقال: »هذه 

ما  الرتاجع،  من  مرة  لأول  تعاين  الإقت�ضادات 

خلق حاًل من القلق، وحمل تاأثريات �ضلبية على 

القطاع ول �ضيما اأن م�ضاربات رافقت هذه الأزمة 

ت اىل انخفا�ش الأ�ضعار واأرباح ال�رصكات«.
ّ
واأد

تخطي األزمة
متكنت   AXA Middle East« اأن  ن�ضنا�ش  واعترب 

من تخطي الأزمة عام 2015، حيث �ضجلت معدلت 

وك�ضف  القطاع«.  �ضجلها  التي  تلك  من  اأعلى  منو 

AXA Middle East لديها منتجات تاأمينية  اأن » 

جديدة يف ال�ضوق، اإل اأنها تتحّفظ عن طرحها يف ظل 

اأولويات كثرية  اإن اللبنانيني لديهم  اإذ  هذه الأزمة، 

يف هذه املرحلة قد ل يكون التاأمني من �ضمنها«.

التامين على المصانع
وعن اإلزامية التاأمني على امل�ضانع، اأكد ن�ضنا�ش اأن »قرار وزير 

اإيجابية  تاأثريات  حمل  �ضابوجنيان  فريج  ال�ضابق  ال�ضناعة 

اأن  واعترب  بعد«.  تت�ضح  مل  فاعليته  مدى  اأن  اإل  القطاع،  على 

بني  �ضيما  ول  التاأميني  الوعي  تنمية  القرار  هذا  �ضاأن  »من 

ن يف كثري 
ّ
اأ�ضحاب امل�ضانع املتو�ضطة وال�ضغرية التي ل توؤم

من الأحيان«.

القرار يف كل م�ضانع  تنفيذ هذا  »اإمكانية �ضبط  وت�ضاءل عن 

لبنان، يف ظل ما تعانيه موؤ�ض�ضات الدولة من �ضلل يرافق الفراغ 

الرئا�ضي امل�ضتمر«.

التقدم  فمع  جداً،  كبرية  امل�ضتقبلية  »الرهانات  اأن  على  و�ضدد 

التاأمني،  من  عديدة  اأنواع  تتوقف  قد  التكنولوجي  والتطور 

اندثار،  اىل  التقليدي  والتاأمني  �ضيء  كل  يطاول  فالتغيري 

تواكب  روؤية  امتالك  القطاع  يف  العاملني  من  ي�ضتوجب  ما 

التغيريات امل�ضتقبلية«.

الرهانات المستقبلية 

كبيرة جدًا، فمع التقدم 

والتطور التكنولوجي 

يتجه التأمين التقليدي 

الى اال

من العاملين في القطاع 

امتالك رؤية تواكب هذه 

التغييرات
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التأمين العربية .. 72 عامًا مّرت وال تزال المسيرة مستمرة
ابو جوده: نقّدم افضل شروط التأمين

واثقة،  العربية« خطوات   خطت �رصكة »التاأمني 

على مر 72 عاما،  يف الأ�صواق التاأمينية اللبنانية 

من  جمموعة  عرب  طريقها  ر�صمت  اإذ  والعربية، 

العرب  ال�رصكة من رواد املوؤمنني  الأهداف جعلت 

وذلك على �صعيد تلبية حاجات العمالء.

ابرزها تعزيز �صفوف  يبقى  ال�رصكة كثرية  اأهداف 

امل�صاهمني، التمّيز والإبداع يف الأداء، والإ�صتجابة 

املو�صوعة  الأهداف  تغب  ومل  العمالء.  حلاجة 

مع  العالقات  وتوطيد  الب�رصي،  الكادر  تطوير  عن 

فيها  تعمل  التي  الدول  يف  الإجتماعي  الن�صيج 

ومواكبة التطور التكنولوجي.

ز »التاأمني العربية« 
ّ
وفقًا ملدير عام ال�رصكة �ضامر ابو جوده، تتمي

اأداء كادر ب�رصي  الة يواكبها 
ّ
بتقدمي منتجات تاأمينية �ضفافة وفع

مع  فة 
ّ
ومتكي مرنة  عالقة  بناء  �ضاأنه  من  حمرتف 

»التاأمني  نت جناح 
ّ
اأم عّدة  »عوامل  وقال:  العمالء. 

وميكن  عقود،  �ضبعة  من  اأكرث  مدى  على  العربية« 

متينة،  اأ�ض�ش   4 على  تقوم  عمل  باآلية  تلخي�ضها 

هي: تقدمي اأف�ضل منتجات و�رصوط التاأمني، تقدمي 

امل�ضاعدة  خط  تقدمي  املدرو�ضة،  التاأمني  اأق�ضاط 

حل  يف  وال�رصعة  لعمالئنا،   )24\24( الدائم 

احلوادث«.

»ال�ضناعة  مع  حديث  يف  جوده  ابو  وتناول 

�ضابوجنيان  فريج  ال�ضابق  ال�ضناعة  وزير  قرار  والإقت�ضاد« 

ال�ضناعة  وزير  قرار  »اإن  واعترب  امل�ضانع،  على  التاأمني  باإلزامية 

ال�ضابق فريج �ضابوجنيان هو مل�ضلحة قطاع ال�ضناعيني، اإذ يهدف 

يف الدرجة الأوىل اىل تاأمني م�ضلحة ال�ضناعيني من خالل حماية 

الهم، معداتهم واآلتهم من 
ّ
ال�ضالمة العامة وحماية م�ضانعهم، عم

اأي �رصر يلحق بهم«. واأكد »اأن هذا القرار قد انعك�ش بالإيجاب على 

قطاع التاأمني من حيث زيادة اإ�ضدار عقود التاأمني للم�ضانع«.

قرار  اإ�ضدار  منذ  �ش.م.ل  العربية  التاأمني  »�رصكة  اأن  على  و�ضدد 

اإلزامية تاأمني امل�ضانع مل تواجه اأية م�ضاكل مع ال�ضناعيني، عدا 

�رصح  اإىل  وكالئنا  طريق  عن  فعمدنا  التاأمني،  طلب  ملء  كيفية 

مف�ضل عن الطريقة  املنا�ضبة مللء هذا امل�ضتند و�رصورة توقيعه 

اأن »ما  اأو من ميثله«. واأ�ضار اىل  وختمه من قبل �ضاحب امل�ضنع 

يوؤخذ بعني العتبار لدى اكتتاب عقود التاأمني للم�ضانع هو نوعية 

امل�ضانع  هذه  يف  العامة  ال�ضالمة  �رصوط  وتوفر  كما  ال�ضناعة 

لتتالءم مع ال�رصوط املطلوبة يف عقود التاأمني«.

ق اىل انعكا�ش الواقع الإقت�ضادي اللبناين على قطاع التاأمني 
ّ
وتطر

يف لبنان، وقال: »جميع فروع التاأمني تاأثرت باجلمود الإقت�ضادي 

الذي ي�ضهده لبنان، فهبوط �ضعر البرتول العاملي اىل ما دون الـ 50 

دولر للربميل وتوقف النمو الإقت�ضادي يف املنطقة، وال�رصاعات 

ال�ضيا�ضية واحلروب الدائرة بني اأطراف عدة يف دول املنطقة واإغالق 

احلدود الربية لل�ضادرات اللبنانية، اإ�ضافة اىل الآزمات ال�ضيا�ضية 

والإقت�ضادية يف لبنان، كان لها الأثر ال�ضلبي على قطاع التاأمني، 

تاأمينات  من  التجارية  بالأعمال  املتعلقة  التاأمني  فروع  خا�ضة 

قرو�ش  على  الطلب  انخفا�ش  ان  اىل  اإ�ضافة  وممتلكات،  بحرية 

تاأمينات  على  �ضلبًا  انعك�ش  ال�ضيارات  ل�رصاء  املمنوحة  امل�ضارف 

اأن »اجلمود يف القطاع العقاري انعك�ش على  ال�ضيارات. ولفت اىل 

تاأمينات قرو�ش الإ�ضكان وتاأمينات احلياة وكذلك �ضاآلة امل�ضاريع 

اخلا�ضة والعامة التي لها التاأثري املبا�رص يف التاأمينات الهند�ضية 

وتاأمينات العمال«.  

تتمّيز التأمين العربية 

بتقديم منتجات تأمينية 

شفافة وفّعالة يواكبها 

أداء كادر بشري محترف
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