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أواًل العاملون في المصارف في لبنان في العام ٢٠١٦

مثة أهمية كبرية لالستثامر يف تطوير املوارد البرشية ألنه من الدعائم األساسية للتنمية املستدامة يف أي بلد. ويف القطاع املرصيف اللبنان، 

وتعتمد  العاملية.  املرصفية  الصناعة  متغرّيات  مواكبة  ويف  اإلنتاجية  وزيادة  العمل  تحسي  يف  أساسياً  عنرصاً  العاملي  تثقيف  يشّكل 

املصارف لهذا الغرض سياسة استخدام مركّزة حول خّريجي الجامعات وإخضاع املوظفي والكوادر لتدريب مكثّف يتناول معظم نواحي 

العمل املرصيف. يشتمل هذا التقرير عىل عرض ألبرز املعطيات املتوافرة عن العاملي يف القطاع املرصيف اللبنان، من مصارف تجارية 

ومصارف أعامل يف العام 2016. يف البداية، سوف نتناول تفصيل بعض املعايري والخصائص، وبعدها نبّي متوسط دخل وكلفة املوظف يف 

مصارف لبنان، انطالقاً ماّم يتقاضاه كراتب أسايس وصوالً إىل مجمل دخله الذي يشمل التقدميات كافة، وننهي التقرير ببعض مؤرّشات 

اإلنتاجية يف القطاع املرصيف اللبنان.

توّزع العاملي يف املصارف 

يف نهاية العام 2016، بلغ عدد موظفي املصارف العاملة يف لبنان 25260 موظفاً توزّعوا عىل مختلف فئاتها 

أي 89,8% من مجموع  اللبنانية ش.م.ل. )وعددها 32 مرصفاً(  التجارية  املصارف  يف  كاآليت: 22689 شخصاً 

و409  مصارف(،   7 )عددها  العربية  األكرثية  املساهمة  ذات  املصارف ش.م.ل.  يف  و1064 شخصاً  العاملي، 

موظفي يف فروع املصارف العربية )عددها 7( و299 موظّفاً يف فروع املصارف غري العربية )عددها 4( و799 

شخصاً يف مصارف األعامل )عددها 16 وكلّها رشكات مغفلة لبنانية ش.م.ل.(.

يف العام 2016، استمّر القطاع املرصيف اللبنان يف فتح باب التوظيف أمام الشباب اللبنان، وازداد عدد العاملي 

مبقدار 622 شخصاً يف العام املذكور مقابل زيادة أعىل بلغت 788 شخصاً يف العام الذي سبق. ويُعزى تزايد 

االستخدام يف القطاع املرصيف اللبنان إىل عوامل عّدة، منها ازدياد حجم نشاط املصارف وتزايد عدد الفروع 

املرصفية العاملة الذي بلغ 1078 فرعاً يف نهاية العام 2016، باإلضافة إىل تنّوع الخدمات املقّدمة من ِقبَل القطاع 

واإلجراءات  التطورات  تواكب  تُعنى مبواضيع خاصة ودقيقة  املرصفية وخلق وحدات  املهام  والتخّصصية يف 

العاملية كوحدة االمتثال ووحدة حامية العميل. وقد بلغ، عىل سبيل الذكر، عدد املوظفي يف دوائر االمتثال يف 

املصارف العاملة داخل لبنان 423 موظفاً يف نهاية العام 2016. 

فرتة               يف   %2,2 لبنان  يف  العاملة  للقوى  السنوي  النمو  معدل  متوسط  بلغ  الدويل،  للبنك  دراسة  بحسب 

2004-2010 مقابل متوسط منو سنوي قدره 0,9% للسكان. ويقول التقرير أنه يتخّرج سنوياً من الجامعات 

حوايل 25 ألف شخص يف حي أن سوق العمل ال يوفّر إالّ 4 آالف وظيفة جديدة. ويبقى القطاع الخاص هو 

صاحب العمل األسايس يف لبنان. كام قّدر البنك الدويل معدل البطالة يف لبنان بحوايل 20% يف العام 2013، 

وهذه النسبة هي أعىل لدى الشباب واإلناث. ميثّل حاملو الشهادات الجامعية 50% من العاملي يف قطاعات 

االقتصاد اللبنان. أما الوظائف الجديدة يف سوق العمل يف لبنان فتظهر بخاصة يف قطاع التكنولوجيا والتواصل 

االجتامعي، واالمتثال وإدارة املخاطر يف املؤّسسات املالية واملصارف وكذلك يف املحاسبة حيث يخضع املعنيّون 

للتدريب عىل منوذج التقارير املالية العاملية.
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خصائص العاملي يف املصارف 

عىل صعيد الجنس )الجندر(، تابعت نسبة العامالت من مجموع العاملي يف القطاع املرصيف اللبنان ارتفاعها لتصل إىل 

47,4% يف نهاية العام 2016 )47,0% يف نهاية العام 2015( مقابل 52,6% للعاملي الذكور. وتتجاوز نسبة العامالت يف 

القطاع املرصيف اللبنان إىل حّد كبري نسبة العاملة األنثوية اإلجاملية يف لبنان، واملقّدرة بحوايل %25. 

عىل صعيد الوضع العائيل، انخفضت نسبة العازبي إىل 38,4% من مجموع العاملي يف املصارف يف نهاية العام 

2016 )51,5% عازبات و48,5% عازبون(. أّما نسبة املتزّوجي فشّكلت حوايل 61,6% - كان 55,1% منهم من الذكور 

و44,9% من اإلناث - وبلغ عدد األوالد الذين هم عىل عاتقهم 20430 ولداً، مع ما يرتّب ذلك عىل املصارف من أعباء 

كتعويضات عائلية وَمرَضية ومنح مدرسية وتقدميات أخرى. 

عىل صعيد هرم األعامر، ارتفعت قليالً حصة الذين هم دون سّن األربعي إىل 59,3% من مجموع العاملي يف العام 

2016 )58,4% يف العام 2015( قابلها انخفاض حصة الذين تراوح أعامرهم بي 40 و60 سنة إىل 35,1% )36,1% يف العام 

2015(، فيام بقيت حصة الذين تتجاوز أعامرهم الستي عاماً شبه مستقرّة عىل حوايل %5,6. 

ويبّي توزّع العاملي يف املصارف حسب الجنس وضمن الفئات العمرية املختلفة أن حصة الذكور تفوق حصة اإلناث 

يف الفئات العمرية من 40 سنة وما فوق، فيام تتفّوق نسبة النساء يف الفئة العمرية ما دون الخامسة والعرشين، ما 

يعني أن العنرص األنثوي يطغى عىل الداخلي الجدد إىل القطاع، فيام يتساوى تقريباً الجنسان يف فئة األعامر الواقعة 

بي 25 و40 سنة.

سّن  دون  هّن  املوظفات  من   %64,7 أن  املختلفة  األعامر  فئات  عىل  الواحد  الجنس  من  املوظفي  توزّع  ويؤكّد 

األربعي مقابل 54,5% للذكور )63,5% مقابل 53,8% عىل التوايل يف نهاية العام 2015(.

70,1  58,4  55,8  49,8  38,5 ذكور )%( 

29,9  41,6  44,2  50,2  61,5 إناث )%( 

1410  4129  4736  12941  2044 العدد اإلجاميل 

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس على فئات األعمار – نهاية العام 2016 

60 سنة وما فوق 50-60 سنة  40-50 سنة  25-40 سنة  دون 25 سنة 
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13276  7,4  18,2  19,9  48,6  5,9 ذكور )%( 

11984  3,5  14,3  17,5  54,2  10,5 إناث )%( 

توّزع العاملين والعامالت على فئات األعمار – نهاية العام 2016

املجموع  60  60-50  50-40  40-25 دون 25 
وما فوق  )العدد( سنة  سنة  سنة     سنة 

عىل صعيد الرتبة، ويف العام 2016، كان عدد قليل من املصارف ما يزال ال يطبّق نظام الرتب الجديد املنصوص 

عليه يف عقد العمل الجامعي. إمنا ميكن إعطاء فكرة عن التوزّع بحسب الرتب كون عدد املوظفي املرّصح 

عنهم حسب النظام الجديد بلغ 22166 شخصاً يف نهاية العام املذكور. ومن أصل هؤالء، هناك 78% مصنَّفون 

تقنيون مقابل 22% مصنَّفي كوادر. مع التذكري بأن التقنيّي هم شاغلو الوظائف التي تحتاج إىل مهارات تّم 

اكتسابها عرب التعلّم والخربة والتدريب، وهم من ذوي القدرة عىل حّل املشاكل واإلرشاف عىل فريق عمل ومن 

ذوي املرونة يف العالقات مع الزبائن. أما الكوادر فهم شاغلو الوظائف التي تحتاج إىل تحّمل مسؤوليات كبرية 

ومعرفة واسعة ومهارات قيادية، وتكون لهم القدرة عىل اتّخاذ القرارات. وقد شّكل العنرص النسايئ 49,3% من 

العاملي يف فئة التقنيّي و43,8% من العاملي يف فئة الكوادر.

اللبنان عىل تزايد مستمّر  القطاع املرصيف  العاملي يف  الجامعيّي  العلمي، ال يزال عدد  عىل صعيد املستوى 

بحيث وصلت نسبة هؤالء إىل 77,6% من إجاميل العاملة املرصفية يف نهاية العام 2016 )76% يف نهاية العام 

2015(. ويفرسَّ هذا االرتفاع املتواصل إىل حّد كبري بدخول املتخرّجي من َحَملَة الشهادات الجامعية إىل القطاع 

املرصيف اللبنان. فقد ازداد عدد العاملي الحائزين عىل شهادات جامعية يف العام 2016 مبقدار 879 موظفاً 

توزّعوا بي 523 أنثى و356 ذكراً )880 موظفاً يف العام 2015 توزّعوا بي 517 أنثى و363 ذكراً(. يف موازاة ذلك، 

تابعت حصة كّل من الذين وصلوا إىل مستوى البكالوريا أو ما يعادلها انخفاضها إىل 13,3%  )14,4% يف نهاية 

العام 2015(، وأولئك الذين مل يصلوا إىل هذا املستوى من التحصيل العلمي إىل 9,2% )9,6%( يف التاريَخْي عىل 

التوايل. 

ويظهر توزّع العاملي يف القطاع املرصيف حسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي أن اإلناث تجاَوْزن الذكور 

يف فئة َحَملَة الشهادة الجامعية يف نهاية العام 2016، يف حي أن حصة اللوايت حصلَْن عىل شهادة البكالوريا 

أو ما يعادلها بلغت 40,6% من مجموع هذه الفئة وحصة اللوايت هّن دون مستوى البكالوريا 17,3% مقابل 

حصص أكرب للذكور.
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13276  70,6  15,0  14,4 ذكور )%( 

11984  85,3  11,4  3,3 إناث )%( 

توّزع العاملين والعامالت حسب مستوى التحصيل العلمي – نهاية العام 2016

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس والمستوى العلمي – نهاية العام 2016

املجموع )العدد( شهادة جامعية  بكالوريا أو ما يعادلها  دون البكالوريا 

شهادة جامعية بكالوريا أو ما يعادلها    دون البكالوريا  

أما توزّع املوظفي من الجنس الواحد حسب مستوى التحصيل العلمي، فيبّي أن أكرث من 85% من العامالت 

يف القطاع املرصيف حَصلْن عىل شهادة جامعية مقابل 70,6% للذكور، يف حي أن نسبة اللوايت هّن مبستوى دون 

البكالوريا متثّل حوايل 3% من إجاميل املوظّفات يف املصارف.

الرواتب واألجور والتقدميات

يف العام 2016، بلغ مجموع الرواتب والتعويضات التي خّصصتها املصارف ملوظفيها 1888 مليار لرية مقابل 

1795,4 مليار لرية يف العام 2015، أي بزيادة قدرُها 92,6 مليار لرية ونسبتُها 5,2% )4,3% نسبة الزيادة يف العام 

2015(. وتُعزى الزيادة يف العام 2016، كام يف السنوات العادية، إىل الزيادة السنوية وارتفاع عدد املوظفي وما 

يستتبع من زيادة يف االشرتاكات املسّددة لتغطية الضامن الصحي والتعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة 

وتقدميات أخرى منصوص عليها يف عقد العمل الجامعي. 

وبذلك، يكون متوسط الكلفة السنوية للموظّف الواحد قد ارتفع إىل حوايل 74,7 مليون لرية )6,2 ماليي لرية 

شهرياً عىل أساس 12 شهراً( مقابل 72,87 مليون لرية )6,1 ماليي لرية شهرياً عىل أساس 12 شهراً( يف العام 

2015. ومن البديهي أن هذا املتوسط ال يعكس حقيقة ما يجنيه املوظف من مختلف الفئات، ألنَّ مثة تفاوتاً 

يف الكلفة بي املوظفي حسب معايري عّدة، منها العمر واألقدمية والرتبة والوظيفة واملستوى العلمي والوضع 

العائيل وسياسة األجور املطبّقة يف املرصف وفئة وحجم املرصف الذي ينتمي إليه املوظف.

47,8  59,4  82,7 ذكور )%( 

52,2  40,6  17,3 إناث )%( 

19593  3351  2316 العدد اإلجاميل 
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التي  الكلفة  مجموع  من   %63,2 وحدها  الرواتب  حصة  شّكلت  والتعويضات،  الرواتب  توّزع  صعيد  عىل 

العام 2015(، وبلغت قيمتها اإلجاملية 1193,2  العام 2016 )62,5% يف  املوظفي يف  إزاء  املصارف  تحّملتها 

مليار لرية مقابل 1122,3 ملياراً يف العام 2015، أي بزيادة نسبتُها 6,3%. وتُعزى هذه الزيادة إىل ارتفاع عدد 

الراتب  التي متنحها املصارف ملوظفيها. وبذلك، يكون متوسط  السنوية  الزيادة  العاملي )622 شخصاً( وإىل 

األسايس للموظف قد بلغ 2,95 مليون لرية يُدفع 16 شهراً كام ينّص عقد العمل الجامعي مقابل 2,85 مليوَنْ 

لرية يف العام 2015.

لقد مثّلت التعويضات العائلية 2,0% من مجموع كلفة املوظفي يف القطاع املرصيف يف العام 2016 شأنها تقريباً 

يف العام الذي سبق، وبلغت قيمتها 38,1 مليار لرية مقابل 37,3 ملياراً يف العام 2015، أي بزيادة نسبتُها %2,1. 

وهذه التعويضات متثّل اشرتاكات املصارف يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي التي هي مرتبطة بأجر 

العاملي، من جهة أوىل، وفائض املبالغ التي تدفعها املصارف إىل املوظفي زيادًة عىل معدل اشرتاك الضامن، 

من جهة ثانية. فبحسب عقد العمل الجامعي، تدفع املصارف التعويض املعتمد من ِقبَل الصندوق الوطني 

للضامن االجتامعي )33 ألف لرية للولد و60 ألف لرية للزوجة( ُمضافاً إليه 50% من تعويض الولد و75% من 

بنسبة 2,5% واإلضافات  الوطني للضامن االجتامعي  الصندوق  ازدادت االشرتاكات إىل  الزوجة. وقد  تعويض 

بنسبة 1,2% يف العام 2016 قياساً عىل العام 2015، يف موازاة تزايد عدد املوظفي املتأّهلي وعدد األوالد الذين 

هم عىل عاتقهم.

شّكلت تعويضات املرض واألمومة، أو ما يُعرف بالضامن الصحي 4,8% من كلفة املوظفي اإلجاملية شأنها 

يف العام 2015، وارتفعت قيمة هذه التعويضات إىل 90,8 مليار لرية يف العام 2016 مقابل 86,7 مليار لرية 

يف العام 2015، أي مبا نسبتُه 4,7%. وتشمل هذه التعويضات اشرتاكات املصارف للصندوق الوطني للضامن 

االجتامعي حيث تبلغ مساهمتها حالياً 7% من أجر العاملي )مقابل 2% يتحّملها املوظف( واإلضافات، وهي ما 

تسّدده املصارف للموظفي زيادًة عاّم يحصلون عليه من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي. وقد ازدادت 

االشرتاكات بنسبة 1,9% واإلضافات بنسبة 8,2% يف العام 2016 قياساً عىل العام 2015. ويعود ذلك إىل ازدياد 

عدد العاملي وكذلك عدد األوالد الذين هم عىل عاتقهم، عالوًة عىل زيادة بعض فروقات التقدميات الصحية 

التي متنحها املصارف للموظفي استناداً إىل عقد العمل الجامعي األخري. 

تعويضات نهاية الخدمة: شّكلت حصة هذه التعويضات 12,1% من مجموع كلفة املوظفي يف نهاية العام 

نهاية  يف  لرية  مليار   232,6 مقابل  لرية  مليار   227,8 قيمتها  وبلغت   ،)2015 العام  نهاية  يف   %13,0(  2016

العام 2015، أي أنها انخفضت بنسبة 2,1%. ويف التفصيل، ازدادت االشرتاكات إىل الصندوق الوطني للضامن 

بأن  التذكري  يجدر   .%10 بحوايل  املؤونات  تراجع  مقابل  املوظفي  عدد  ارتفاع  مع   %7,3 بنسبة  االجتامعي 

مساهمة املصارف يف هذا الفرع هي 8,5% من كامل األجور الخاضعة للرضيبة.

 2016 العام  يف  املصارف  موظفي  كلفة  مجموع  من   %17,9 التعويضات  هذه  شّكلت  األخرى:  التعويضات 
)17,6% يف العام 2015( وارتفعت قيمتها إىل 338,1 مليار لرية مقابل 316,5 مليار لرية  يف العام الذي سبق، 
أي مبا نسبتُه 6,8%. وتشمل هذه التعويضات إىل املكافآت، املنح املدرسية )حوايل 21,0% من مجموع هذه 
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والوالدة  الزواج  ومنح  الصندوق  تعويض  إىل  باإلضافة   )%16,0( النقل  وتعويض   2016 العام  يف  التعويضات 
وغريها من التعويضات وبدالت التمثيل واملالبس. 

ويف تفصيل املنح املدرسية، فقد ارتفعت قيمتها اإلجاملية من 69,4 مليار لرية يف العام 2015 إىل 71,1 ملياراً، 

أي مبا نسبتُه 2,4% مقابل زيادة أعىل قدرُها 5,6% يف العام 2015. ففي العام 2016، بلغت قيمة املنح املدرسية 

لرية، أي مبتوسط قدرُه حوايل 3  مليار  تلميذاً، 51,3  الخاصة، وعددهم 13667  املدارس  املوظفي يف  ألوالد 

ماليي و755 ألف لرية للتلميذ الواحد )علامً أن قيمة املنحة بحسب آخر عقد عمل جامعي محّددة بثالثة 

ماليي و500 ألف لرية(. وبلغت املبالغ التي تقاضاها املوظفون عن أوالدهم املسّجلي يف الجامعات الخاصة، 

وعددهم 2884 طالباً، 18,3 مليار لرية، أي أن متوسط قيمة املنحة ناهز 6 ماليي و359 ألف لرية لبنانية )فيام 

املصارف مينح  من  بأن عدداً  االستنتاج  الجامعي(. وميكن  العمل  لرية حسب عقد  ألف  هو 5 ماليي و500 

موظفيه عن أوالدهم منحاً مدرسية وجامعية تفوق ما هو منصوص عليه يف عقد العمل الجامعي.

واستفاد أهايل الطالب امللتحقي بالجامعة اللبنانية، وعددهم 379 تلميذاً، من مبلغ قدره 1,1 مليار لرية، أي 

أن الطالب استفاد من منحة قدرها 3 ماليي لرية كام هو منصوص يف عقد العمل الجامعي. أما أوالد موظفي 

املصارف املسّجلون يف املدارس الرسمية واملجانية واملختّصة باملعّوقي، والذين بلغ عددهم 208 تالميذ يف العام 

2016، فاستفادوا من منح إجاملية ناهزت 315 مليون لرية، ما يعني أن متوسط املنحة يقارب ما ينّص عليه 

عقد العمل الجامعي، وهو مليون و500 ألف لرية للتلميذ الواحد. 

وانخفضت قليالً كلفة تعويض النقل من حوايل 55,6 مليار لرية يف العام 2015 إىل 54,2 ملياراً، أي مبا نسبته 

2,5% عىل الرغم من ازدياد عدد العاملي يف املصارف. ويُعزى ذلك إىل انخفاض إضايف ملتوسط سعر صفيحة 

البنزين الذي تعّممه الجمعية شهرياً عىل املصارف األعضاء إىل حوايل 21500 لرية يف العام 2016 مقابل 24500 

لرية يف العام 2015. 

نشري إىل انعقاد جمعية عمومية غري عادية لجمعية املصارف يف 7 شباط 2017 قّررت املوافقة عىل مرشوع عقد 

العمل الجامعي لسنتَْي 2016-2017. وقد شّكلت آلية عمل صندوق التعاضد االستشفايئ ملوظفي املصارف 

بعد سّن التقاعد أهم مستجّداته تأكيداً عىل عمق التزام املصارف والجمعية بتوفري سبل العيش الكريم والالئق 

للعاملي يف هذا القطاع مدى الحياة. يجدر التذكري بأن عقد العمل الجامعي املوقَّع بي جمعية املصارف ونقابة 

موظفي املصارف يحّدد العالقة بي إدارات املصارف األعضاء يف جمعية املصارف، من جهة، وموظفي املصارف 

املتعلّقة باملخّصصات والتعويضات والزيادات واإلجازات  القضايا  يتناول كّل  لبنان، من جهة أخرى. وهو  يف 

والعناية الطبية وسلّم الرواتب وأموراً أخرى مختلفة، كام يفرض العقد اعتامد التوصيف الوظيفي.

املضموني  يفيد  الذي   )8 عدد  )ج.ر.   2017 شباط   24 يف  الصادر   27 رقم  القانون  إىل  اإلشارة  من  بّد  وال 

املتقاعدين من تقدميات فرع ضامن املرض واألمومة يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.



الموارد البشرية في المصارف اللبنانية03

اإلنتاجية

البرشية  املوارد  يف  االستثامر  خالل  من  لديها  العاملي  إنتاجية  زيادة  إىل  لبنان  يف  العاملة  املصارف  تسعى 

واالستثامر املتزايد يف التجهيزات وأنظمة العمل واإلجراءات الداخلية. 

الدول املجاورة،  انتشارها خصوصاً يف  البرشية عىل تدريب املوظفي داخلياً ويف دول  املوارد  ويرتكز تطوير 

يشارك  كام  املرصفية.  واإلدارة  والعمليات  التقنيات  الثالثة،  مبستوياته  املرصيف  العمل  نواحي  يتناول  والذي 

موظفو املصارف يف الدورات التدريبية التي تنظّمها مديرية تطوير املوارد البرشية يف األمانة العامة لجمعية 

املصارف. ويفرض تسارع التطورات العاملية للصناعة املرصفية عىل املصارف إخضاع موظفيها لدورات متخّصصة 

 )compliance( يف مجاالت عّدة، منها بخاصة التحّقق واالمتثال ومكافحة تبييض األموال وعمليات اإلرهاب

وقانون االمتثال الرضيبي.

من جهة أخرى، يتابع عدد من موظفي املصارف دروساً مرصفية يف املعهد العايل للدراسات املرصفية، الذي بات 

له الحّق يف منح إجازات جامعيّة ودراسات عليا للمنتسبي إليه. 

وال بّد من التذكري بأن املصارف يف لبنان تلتزم دامئاً مبضمون تعميم مرصف لبنان األسايس رقم 103 الذي يحّدد 

األطر واملؤّهالت العلمية والتقنية واألدبية الواجب توافرها لدى األشخاص املولَجي مبامرسة بعض املهام يف 

القطاَعْي املرصيف واملايل. 

وما يعّزز مقولة اإلنتاجية العالية يف القطاع املرصيف اللبنان مساهمته بحوايل 6% من الناتج املحيل اإلجاميل، 

مع أنه ال يضّم إالّ نسبة متدنّية من اليد العاملة اللبنانية اإلجاملية. كام أن مثة ارتفاعاً ملؤرش كّل من إجاميل 

اللبنان يف العام  املوجودات وودائع الزبائن وإجاميل الرأسامل إىل مجموع عدد العاملي يف القطاع املرصيف 

.2016

إجاميل املوجودات/ 
8,27  7,74  7,54  7,30 عدد العاملي )مليون د.أ.( 

ودائع الزبائن/ 
6,68  6,24  6,14  5,97 عدد العاملي )مليون د.أ.( 

إجاميل الرأسامل/ 
0,78  0,73  0,71  0,66 عدد العاملي )مليون د.أ.( 

نهاية 2016 نهاية 2015  نهاية 2014  نهاية 2013 

بعض المؤشرات على إنتاجية العاملين في المصارف اللبنانية 

مالحظة :  مصرف لبنان – األمانة العامة لجمعية مصارف لبنان.
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ثانيًاً نشـاطات مديرية تطوير الموارد البشرية في العام ٢٠١٦

ملحة عامة 

املايض، توزّعت  العام  البرشية يف  املوارد  بعدما استحدثت جمعية املصارف ضمن هيكليّتها مديرية تطوير 

مهام املديرية عىل املجاالت الثالثة التالية: التطوير التنظيمي، املسؤولية املجتمعية للرشكات، والتدريب. ففي 

إطار التطوير التنظيمي، قّدمت املديرية املؤازرة والدعم لعدد من املصارف يف ما يخّص إعادة ترتيب سلّم 

الرتب لديها لتتامىش مع مقرتح عقد العمل الجامعي األخري. من ناحيٍة أخرى، جرى التشاور مع لجنة املوارد 

البرشية والشؤون اإلجتامعية إلطالق مرشوع التعلّم اإللكرتون والقى املوضوع ترحيباً واسعاً من الجميع. وبعد 

موافقة مجلس إدارة الجمعية عليه، بدأت املديرية العمل مع رشكة IQUAD لتحضري الربامج املناسبة للقطاع 

املرصيف وتصميمها وفق أحدث التقنيات بغية إطالقها يف الفصل الثان من العام 2017. عىل صعيد الربنامج 

التدريبي السنوي للمديرية، قام مدير تطوير املوارد البرشية يف الجمعية بزيارة عدد من املصارف للوقوف عىل 

احتياجاتها التدريبية، كام تّم توزيع استامرة عىل جميع إدارات املوارد البرشية ليصار إىل تحديد املواضيع التي 

ترغب يف التطرّق اليها خالل العام املقبل. ويف الوقت عينه، اجتمع مع الهيئات الرقابية ملناقشة أهم التعاميم 

املتعلّقة بالعمل املرصيف وإدراجها ضمن الربنامج التدريبي. 

وفد من موظفي  بزيارة  متثّلت  إنسانية  مببادرة  املديرية  قامت  للرشكات،  املجتمعية  املسؤولية  اىل  بالنسبة 

م الهدايا لألطفال واملسّني مبناسبة  الجمعية ملرسالت املحبّة – بيت السالم خالل شهر كانون األول املنرصم وقدَّ

أعياد نهاية السنة. أّما التدريب، فهو يأخذ الحيّز األكرب من النشاطات إذ يتوّجه اىل جميع العاملي يف القطاع 

املرصيف، ويف شتّى املواضيع، بغية رفع مستوى الثقافة واإلحرتافية لديهم وإطالعهم عىل آخر مستجّدات العمل 

العام املايض  املديرية خالل  التزمت  بالقطاع إىل أرفع املستويات. وكالعادة،  النهوض  املرصيف، ما يساهم يف 

تنفيذ برنامجها التدريبي السنوي املقرَّر واملوافق عليه من قبل مجلس إدارة الجمعية، والذي يتّم نرشه يف 

 Human Resources" يف باب "www.abl.org.lb" :مطلع كل سنة عىل املوقع اإللكرتون لجمعية املصارف

املصارف  إدارات  باستطاعة  أن  علامً  الحاجة.  دعت  كلاّم  تيوميه  يتّم  كام   ،"Development Department

التواصل مع مديرية تطوير املوارد البرشية عرب هذا املوقع لتسجيل طلبات املشاركة يف النشاطات التدريبية 

وتدوين مالحظاتها بهذا الشأن. 

خالل العام 2016، قامت املديرية بتوزيع 1661 شهادة عىل املشاركي يف مختلف النشاطات التدريبية مقابل 1560 

شهادة يف العام 2015. وجرى الرتكيز يف املوضوعات الثامنية والثالثي التي تّم تناولها هذه السنة، سواء من خالل 

الدورات التدريبية أم من خالل املحارضات، عىل استكامل بعض الربامج التي بورش تنفيذها يف األعوام السابقة، 

كعقد وقواعد التسليف وضامناته، والتدقيق يف عمليات الغش واإلحتيال، والتحرّي والوقاية وبرامج تعزيز القدرات 

الشخصية. كام جرى تطوير عدد من الربامج املعتمدة منذ سنوات عّدة، كالنواحي القانونية للعمليات املرصفية، 

ومكافحة تبييض األموال، والعقود املرصفية: صياغة ومضمون، وغريها. كذلك تّم التّطرق إىل مواضيع حديثة، مثل: آخر 

التوّجهات يف اتّفاقية بازل، وتنظيم اإلمتثال للتقليل من مخاطره، وبرنامج املدراء التنفيذيّي، وتخطيط املسار الوظيفي، 

وتوّجهات التكنولوجيا الحديثة والتّحول الرقمي يف قطاع الخدمات املالية، وغريها.

01
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توّزع املشاركي حسب نوع النشاط التدريبي 

كاآليت: 1252  أدناه،  البيان  الرسم  مبّي يف  التدريب، وكام هو  نوع  املشـاركون وفق  تـوزّع  العام 2016،  يف 

مشاركاً يف الدورات التدريبيّة التي شّكلت ما يقارب 60% من نشاطات املديرية، 409 مشاركي يف الدورات 

التدريبيّة الداخلية و399 مشاركاً يف املحارضات، وقد شّكلت كّل من األخريتي حوايل 20% من مجمل النشاطات 

التدريبية.

ويف ما ييل أهم املعطيات حول مختلف هذه النشاطات التدريبّية لعام 2016: 

لقاء عمل موّسع ملسؤويل دوائر  شاركوا يف  بينهم 82 شخصاً  املحارضات: شارك يف املحارضات 399 شخصاً، 

اإلمتثال يف املصارف ترأسه أمي عام جمعية املصارف ورئيس لجنة التحّقق ومكافحة تبييض األموال يف الجمعية، 

وذلك إلطالع الحضور عىل نتائج زيارة وفد جمعيّة املصارف إىل الواليات املتّحدة األمريكية يف نيسان 2016، 

والتي تندرج ضمن الزيارات الدورية التي تقوم بها الجمعيّة إىل عدد من الدول ذات األهّمية الكبرية بالنسبة 

إىل القطاع املرصيف. كام حرض 46 شخصاً مناقشة مرشوع دليل مكافحة الرشوة والفساد الذي أعّدته مؤسسة 

ديلويت. أيضاً، شارك 67 شخصاً يف املحارضة حول تعميم مرصف لبنان الوسيط رقم 430 تاريخ 2016/8/16 

واملتعلّق بتعديل التعميم األسايس رقم 103. وشارك 65 شخصاً يف املحارضة حول قرار هيئة األسواق املالية 

رقم 24 املتعلّق باملؤّهالت الواجب توافرها ملزاولة بعض املهام املنظَّمة املتعلّقة باألدوات املالية. وككل عام، 

نُظّمت محارضة حول مكافحة تبييض األموال، كام تناولت املديرية مواضيع القيادة وتفادي التعرّض للمخاطر.

02

ع المشاركين حسب نوع النشـاط التدريبي خالل العام 2016 توزُّ
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الدورات التدريبّية: بلغ عدد املشاركي يف هذه الدورات 1252 موظفاً يف العام 2016، وكان إقبال املصارف 

لتبييض  عمليات مشبوهة  التحقيق يف  دورة  إطار  أُجريت يف  التي  العملية  الحاالت  املشاركة يف  عىل  كثيفاً 

توزّعوا عىل 12 مجموعة. كام كان  األموال، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة، إذ شارك فيها 235 شخصاً 

اإلقبال كثيفاً يف الدورات املتعلّقة باملشاكل يف تسديد الديون ومعالجتها، وإدارة ومتابعة ملفات التسليف، 

وتنظيم اإلمتثال للتقليل من مخاطره، وبرنامج تطوير عمل مدراء الفروع. وركّزت مواضيع هذه السنة أيضاً 

للعمليات  القانونية  والنواحي  التسليف وضامناته،  بازل، وعىل عقد وقواعد  اتّفاقية  التوّجهات يف  عىل آخر 

املرصفية وغريها. 

وعليه، تكون املديرية قد قامت بتنظيم 55 دورة حول 27 موضوعاً مختلفاً يف إطار الدورات التدريبية لعام 

2016. وتجدر اإلشـارة اىل أن املديرية تعاونت مع خرباء محلّيي وأجانب من أجل تنفيذ هذه الدورات. فهي 

استعانت بخبري دويل يف التدقيق الداخيل يعمل مع معهد التدريب التابع لجمعية املصارف اليونانية من أجل 

دورتي، األوىل حول كتابة تقارير التدقيق الداخيل الفّعالة، والثانية حول التدقيق يف عمليات الغش واإلحتيال: 

املصارف / املؤسسات املشاركة عدد املشاركي   موضوع الندوة

آخر التطورات يف ما يخّص العقوبات
49  82 ومكافحة تبييض األموال 

34  46 مكافحة الفساد 1 

1  32 مكافحة تبييض األموال 3 

21  63 القيادة 

37  65  قرار هيئة األسواق املالية رقم 24 4 

30  44 تفادي التعرّض للمخاطر 

49  399 املجموع العام 

تعميم مرصف لبنان الوسيط رقم 430 تاريخ 2016/8/16
 44  67 املتعلّق بتعديل التعميم 103 2 

*١ بالتعاون مع مؤسسة ديلويت في لبنان
*٢ بالتعاون مع مصرف لبنان

*٣ بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة
*٤ بالتعاون مع هيئة األسواق المالية
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التحّري والوقاية. أيضاً، استعانت املديرية بخبري يف عامل املصارف واإلستثامر املايل اكتسب خربته يف نيويورك، 

وتعاونت  واألسهم.  السندات  وإدارة محافظ  والخصوم  األصول  إدارة  دوريَتْ  أجل  األوسط من  والرشق  كندا 

كذلك مع خبري تدريب يف "AFGES" لدورة تحضري موازنة املرصف ومراقبة تنفيذها. أخرياً، نظّمت املديرية 

دورة حول توّجهات التكنولوجيا الحديثة والتحّول الرقمي يف قطاع الخدمات املالية وتعاونت فيها مع لجنة 

."Microsoft" الرقابة عىل املصارف، مبشاركة خرباء محلّيي وخرباء من رشكة مايكروسوفت

ويعرض جدول ملحق بهذا التقريـر جميع التفاصيل حول املشاركة يف املواضيـع التـي تّم تناولهـا فـي إطـار 

هـذا النوع من الدورات وعدد ساعات التدريب يف كّل منها، وكذلك توزّع املشاركي حسب الجنس، وعدد 

سنوات الخدمة والرتبة.  

 7 من  أشخاص   409 مجملها  يف  شارك  نشاطاً   20 تنظيم  جرى  الدورات،  هذه  إطار  يف  الداخلية:  الدورات 

املصارف عىل وضع وتنظيم  التدريب لدى  الدورات إىل مساعدة مديريات  النوع من  مصارف. يهدف هذا 

برامج تدريبيّة خاصة مبوظفيها، وتنّفذ هذه الربامج حسب احتياجات هذه املصارف ومتطلّباتها. ويف العام 

2016، تّم تكرار ورشة العمل حول التحقيق يف عمليات مشبوهة لتبييض األموال خمس عرشة مرّة. أما دورة 

القيادة وبرنامج  تناول موضوع واقع  للعمليات املرصفية فتكّررت ثالث مرات. كام جرى  القانونية  النواحي 

تطوير عمل مدراء الفروع.

يتّضح من اإلحصاءات املدّونة حول املشاركي يف جميع الدورات التدريبية والداخلية خالل العام 2016، وكام 

هو مبّي يف الجدول امللحق، أن عدد هؤالء بلغ 1661 شخصاً، تدّربوا ملدة 18983 ساعة، أي مبعدل 11٫4 ساعة 

للمتدرّب الواحد. 

ومن املالحظ أن متوسط عدد ساعات التدريب يف الدورات التدريبية يزيد عن املتوسط العام السنوي لعدد 

ساعات التدريب ويصل إىل 12٫7 ساعة للمتدرّب الواحد، فيام يبلغ هذا العدد املتوسط حوايل 7٫5 ساعات يف 

الدورات الداخلية.

عدد ساعات التدريب 03
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ويتبّي من الجدول أعاله أن عدد اإلناث فاق عدد الذكور لجهة املشاركة يف جميع أنواع التدريب. وما زال 

اإلقبال عىل التدريب كثيفاً من قبل التقنيّي، وبخاصة الوافدين الجدد منهم إىل القطاع. ومن امللفت أيضاً 

التدريبيّة والداخلية،  الدورات  الخربة لديهم عن 10 سنوات، يف  تزيد عدد سنوات  الذين  املوظفي  مشاركة 

خصوصاً يف مواضيع تتعلّق بإدارة املخاطر، وإدارة اإلقراض وعملياته، والتحقيق يف عمليات مشبوهة لتبييض 

األموال، وتنظيم اإلمتثال للتقليل من مخاطره، وتطوير عمل مدراء الفروع، وواقع القيادة وغريها، نظراً ألهمية 

هذه املواضيع بالنسبة إليهم واىل إدارة املصارف.

بإستثناء املشاركي يف املحارضات )399(، تجمع املديرية معلومات إحصائية حول خصائص جميع املشاركي 

املتعلّقة بالجندرة وسنوات الخربة والرتبة. 

خصائص املتدّربي 04

دورات داخلية  دورات تدريبية  

%54٫28  %54٫63 إناث  

%45٫72  %45٫37 ذكور 

%21٫52  %27٫48 أقل من 5 سنوات 

%18٫34  %29٫31 5-10 سنوات 

%60٫15  %43٫21 أكرث من 10 سنوات 

%90٫71  %83٫79 التقنيون 

%7٫33  %9٫19 الكوادر الوسطى 

%1٫96  %7٫03 اإلداريون 

%100  %100 املجموع 

النسب المئوية للمشاركة في الدورات التدريبية والداخلية حسب الجنس، سنوات
الخدمة والرتبة
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تتابع األمانة العامة يف جمعية مصارف لبنان نشاطات التدريب بإهتامم كبري وتحرص عىل أن تكون مالمئة 

لتطلّعات املشاركي وإداراتهم عىل حّد سواء.

ولقد ثبت لنا يف نهاية العام 2016، من خالل أجوبة املشاركي عن استامرة تقييم النشاطات التدريبيّة، أنّهم 

تفاعلوا بإيجابيّة مع املواضيع التي تّم اختيارها وكذلك مع الجهات التي نتعاون معها إلجراء التدريب. 

املصارف  العامة لجمعية  املصارف واألمانة  إدارات  املستمّر بي  التعاون  أهمية  التأكيد عىل  بّد من  وهنا ال 

من أجل تقديم أفضل الخدمات للقطاع املرصيف اللبنان وملوارده البرشية. كام تواصل مديرية تطوير املوارد 

البرشية تنظيم نشاطات تدريبيّة لجميع العاملي يف القطاع املرصيف من مختلف املناطق اللبنانية، وذلك وفق 

برنامج سنوي متّفق عليه مع لجنة املوارد البرشية يف األمانة العامة وموافَق عليه من مجلس إدارة الجمعيّة. 

وتبقى الغاية من هذه النشاطات مواكبة أحدث املامرسات والترشيعات واألنظمة يف املهنة املرصفية، ورفع 

مستوى الثقافة املهنيّة واإلحرتافيّة لدى العاملي يف القطاع املرصيف اللبنان الذي تشّكل كفاية موارده البرشية 

إحدى مزاياه التفاضليّة املعزِّزة لقدراته التنافسيّة. 

 تنظيم إمتحانات شهادات إختصاص يف االعتامد املستندي والكفاالت: واصلت املديرية إجراء امتحان شهادة 

اختصاص يف االعتامد املستندي ""CDCS والكفاالت "CSDG" واللذين يتّم تنظيمهام بالتعاون مع املعهد 

الربيطان للدراسات املرصفية واملالية )LIBF(، وقد تقّدم إىل هذا االختبار يف 8 نيسان 2016 أحد عرش مرّشحاً. 

ووفق نتائج هذا االمتحان، يُقّدر عدد الحاصلي عىل هذه الشهادة يف لبنان مبئة وخمسة أشخاص. 

 متابعة نشاطات الشبكة األوروبيّة للتدريب املرصيف ""EBTN: منذ انضامم جمعية املصارف إىل عضوية هذه 

الشبكة، تتابع مديرية تطوير املوارد البرشية أعاملها وتشارك يف معظم نشاطاتها. ولقد شاركت خالل العام 

2016 بنشاطي اثني: األول هو اإلجتامع السنوي العام للشبكة الذي أقيم يف أثينا خالل حزيران بهدف إنتخاب 

مجلس إدارة جديد يتكّون من رئيس، نائبي للرئيس، أمي صندوق وأعضاء يبدأ مهامه إعتباراً من 2017/1/1 

وتكون واليته ملدة ثالث سنوات؛ والثان هو لقاء أُقيم يف بروكسيل حول املهارات والكفاءات املستقبلية يف 

القطاع املرصيف والخدمات املالية.

 تقييم التدريب

النشاطات املكّملة ألعامل التدريب

05

06
•

•
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دورات تدريبية

إدارة املخاطر              

236  4  28  12  5  42  32  17  10  30  29  59  1 آخر التوجهات يف اتفاقية بازل 

525  21  16  5  3  17  12  6  7  11  14  25  1 إدارة األصول والخصوم 

252  14  10  1  4  13  8  6  4  7  11  18  1 إدارة محافظ السندات واألسهم 

إدارة اإلقراض وعملياته  

497  7  28  8  7  56  37  20  14  32  39  71  3 املشاكل يف تسديد الديون ومعالجتها 

518  7  22  3  3  68  22  26  26  44  30  74  3 إدارة ومتابعة ملفات التسليف 

متويل التجارة الخارجية واألدوات املسندة  

حاالت عملية يف اإلعتامدات املستندية
336  14  18  1  0  23  12  9  3  16  8  24  1 وفق القواعد واألعراف الدولية للتعامل املرصيف 

الجوانب القانونية والتنظيمية  

532  14  22  2  6  30  18  6  14  21  17  38  1 العقود املرصفية: صياغة ومضمون 

التحقيق يف عمليات مشبوهة لتبييض
940  4  43  10  9  216  96  76  63  134  101  235  12 األموال ومتويل اإلرهاب )دراسة حاالت عملية( 

798  14  18  4  3  50  12  18  27  34  23  57  3 عقد و قواعد التسليف وضامناته 

539  7  34  9  13  55  38  25  14  45  32  77  3 تنظيم اإلمتثال للتقليل من مخاطره 

1323  21  19  1  2  60  19  13  31  42  21  63  2 النواحي القانونية للعمليات املرصفية 

222  6  21  1  0  36  15  14  8  22  15  37  1 الرضيبة عىل القيمة املضافة يف لبنان 

املحاسبة، إعداد املوازنة والرقابة املالية  

346  18  15  7  2  10  13  5  1  5  14  19  1 برنامج املدراء التنفيذيي 

574  14  22  3  7  31  16  11  14  20  21  41  2 تحضري موازنة املرصف ومراقبة تنفيذها 

املبادىء األساسية لإلحصاء وتحليل
275  25  1  0  0  11  5  4  2  7  4  11  1 النتائج اإلحصائية 

240  15  9  0  0  16  2  7  7  12  4  16  1 أسس التمويل لغري املتخصصي فيه 

التدقيق 

308  14  14  1  3  18  6  8  8  13  9  22  1 كتابة تقارير التدقيق الداخيل الفّعال 

التدقيق يف عمليـات الغش واالحتيـال:
294  14  15  3  2  16  10  9  2  10  11  21  1 التحرّي والوقــاية  

توزع المشاركين في الدورات التدريبية المكثفة، المتخصصة والداخلية 

عدد
الدورات

عدد
التقنيوناملشاركي الكوادرأنثىذكر

الوسطى
أقل من

5 سنوات
بي

5 و10 سنوات
أكرث

من 10 سنوات
اإلداريون

توزع املشاركي
حسب الجنس

توزع املشاركي حسب
سنوات الخدمة

عدد املصارفتوزع املشاركي حسب الرتبة
املشاركة /
 املؤسسات

املالية

عدد ساعات 
التدريب للدورة 

الواحدة

إجاميل عدد 
ساعات 
التدريب
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دورات تدريبية

دورات تدريبية داخلّية 

الجوانب اإلدارية 

1260  18  18  3  18  49  63  7  0  28  42  70  3 تطوير عمل مدراء الفروع 

306  18  12  2  0  15  5  6  6  9  8  17  1 إجراء املقابلة وفق مقاربة املهارات  

140  7  15  5  2  13  8  8  4  12  8  20  1 تخطيط املسار الوظيفي  

154  7  16  0  7  15  7  4  11  17  5  22  1 أفضل املامرسات يف تقييم أداء املوظفي 

تنمية القدرات الشخصية 

259  7  10  2  10  25  30  6  1  14  23  37  2 واقع القيادة 

266  14  7  1  4  14  14  4  1  9  10  19  1 التفكري التحلييل والنقدي 

700  14  14  0  1  49  14  13  23  36  14  50  3 كتابة التقارير باللغة االنكليزية 

3630  55  12  0  3  75  13  26  39  44  34  78  3 تعلّم وإتقان اللغة اإلنكليزية  

إدارة تكنولوجيا املعلومات واستعامالتها  

توجهات التكنولوجيا الحديثة والتحول
434  14  19  4  1  26  14  13  4  10  21  31  1 الرقمي يف قطاع الخدمات املالية 

15904  387  43  88  115  1049  541  367  344  684  568  1252  55    املجموع 

1386  21  2  0  1  65  6  16  44  46  20  66  3 النواحي القانونية للعمليات املرصفية 

352  16  1  0  11  11  20  1  1  11  11  22  1 تطوير عمل مدراء الفروع 

133  7  1  0  7  12  16  3  0  12  7  19  1 واقع القيادة 

التحقيق يف عمليات مشبوهة لتبييض
1208  4  7  8  11  283  204  55  43  153  149  302  15 األموال )دراسة حاالت عملية( 

3079  48  7  8  30  371  246  75  88  222  187  409  20    املجموع 

18983  435  50  96  145  1420  787  442  432  906  755  1661  75    املجموع العام 

عدد
الدورات

عدد
الدورات

عدد
املشاركي

عدد
املشاركي

التقنيون

التقنيون

أنثىذكر

أنثىذكر

الكوادر
الوسطى

الكوادر
الوسطى

أقل من
5 سنوات

أقل من
5 سنوات

بي
5 و10 سنوات

بي
5 و10 سنوات

أكرث
من 10 سنوات

أكرث
من 10 سنوات

اإلداريون

اإلداريون

توزع املشاركي
حسب الجنس

توزع املشاركي
حسب الجنس

توزع املشاركي حسب
سنوات الخدمة

توزع املشاركي حسب
سنوات الخدمة

توزع املشاركي حسب الرتبة

توزع املشاركي حسب الرتبة

عدد املصارف
املشاركة /
 املؤسسات

املالية

عدد املصارف
املشاركة /
 املؤسسات

املالية

عدد ساعات 
التدريب للدورة 

الواحدة

عدد ساعات 
التدريب للدورة 

الواحدة

إجاميل عدد 
ساعات 
التدريب

إجاميل عدد 
ساعات 
التدريب



99

انتسب إىل دروس الفصل األول من السنة األوىل من العام الجامعي 2017/2016 أربعة وثالثون طالباً جديداً 

يف الشعبتي الفرنسية واإلنكليزية. أّما الذين انتسبوا من حَملة شهادة الدراسات املرصفية املتخّصصة يف الحلقة 

الفرنسية  الشعبتي  يف  تسّجلوا   طالباً،   20 بلغ عددهم  فقد  تعليمية(،  )60 وحدة  اإلجازة  بدروس  الخاصة 

واإلنكليزية. 

وطالبة  طالباً   79 املرصفية  الدراسات  يف  اإلجازة  منهاج  ملتابعة  املسّجلي  الطالب  عدد  أصبح  لذلك،  ونتيجة 

موزّعي كاآليت:

الدراسات املرصفية،  املاسرت يف  أو  اإلجازة  بنجاح سنوات دراستهم وحصلوا عىل  املعهد  أنهى طالب  أن  بعد 

استطاع هؤالء الخّريجون، البالغ عددهم 78 خّريجاً، رفع اسم املعهد عالياً مبا اكستبوه من كفاءات ومعلومات 

أسهمت يف تطوير أدائهم ويف خدمة املصارف التي ينتمون اليها، ما ساهم يف إعطاء املعهد العايل للدراسات 

املرصفيّة دفعاً معنوياً إضافياً وشّجعه عىل امليض قدماً يف تطوير مناهج التعليم لديه وتعزيز الكادر التعليمي 

وزيادة عدد طالبه. 

يختّص  ما  يف   ISEB املرصفيّة  للدراسات  العايل  املعهد  يف   2017-2016 الدراسيّة  السنة  خالل  الجديد  أما 

بالشهادات والشؤون الجامعيّة، فهو اآليت:

شهادة اإلجازة )الليسانس( يف الدراسات املرصفية 01

ثالثًا نشاط المعهد العالي للدراسات المصرفية في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥

عدد املسّجلي  الشعبة   السنة 2017/2016

20 فرنيس  األوىل 

5 إنكليزي   

11 فرنيس  الثانية 

15 فرنيس  الثالثة 

9 فرنيس  منهاج خاص 

14 إنكليزي   

74 فرنيس/انكليزي  املجموع 
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الشعبتي  الجامعية 2016-2017 ثالثة وأربعون طالباً جديداً يف  السنة  الفصل األول من  انتسب إىل دروس 

الفرنسية واإلنكليزية بعد اجتيازهم اإلمتحانات الخطيّة والشفهيّة بنجاح. أّما الذين انتسبوا من حَملة شهادة 

الدراسات العليا يف اإلدارة املرصفيّة يف الحلقة الخاصة بدروس املاسرت )40 وحدة تعليمية(، فقد بلغ عددهم 

19 طالباً، تسّجلوا  يف الشعبتي الفرنسية واإلنكليزية. ونتيجة لذلك، أصبح عدد الطالب املسّجلي ملتابعة منهاج 

املاسرت يف الدراسات املرصفية 83 طالباً وطالبة موزّعي كاآليت:

موافقة وزارة الرتبية والتعليم العايل املنشورة يف العدد 5 من الجريدة الرسمية )2017/1/26( عىل:

 معادلة شهادات مركز الدراسات املرصفية بأرصدة تعليم عاٍل صادرة عن املعهد العايل للدراسات املرصفية.

معادلة شهادات اإلجازة واملاسرت يف الدراسات املرصفية الصادرة عن املعهد العايل للدراسات املرصفية.

  

 لقد تّم تجهيز غرفة تداول )Salle des Marchés Financiers, Dealing Room(  يف املعهد العايل للدراسات 

املرصفية، بالتعاون مع رشكة رويرتز، وهي قيد املتابعة من قبل فريق عمل متخّصص. وبذلك، أصبح بإمكان 

املعهد العايل استقبال العديد من طاّلب املعهد والجامعة ومن موظفي املصارف لإلشرتاك يف مختلف الدورات 

شهادة املاسرت يف الدراسات املرصفية

تطورات أكادميية هامة

02

03

عدد املسّجلي  السنة 2017/2016     الشعبة  

24 فرنيس  األوىل 

28 إنكليزي   

8 فرنيس  الثانية 

4 إنكليزي   

*4 فرنيس  منهاج خاص 

*15 إنكليزي   

83 فرنيس/انكليزي  املجموع 

•

•

•
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ساعة  و30   20 بي  تراوح  الدورة  مدة   .2017 أيار  شهر  من  ابتداًء  وذلك  املالية"،  "األسواق  التدريبية حول 

مقّسمة اىل حصص، مدة كل منها ساعتان ونصف ساعة. وقد تم تجهيز قاعتي لهذا الغرض بطاقٍة استيعابية 

قدرها 50 طالباً. 

 

 بإمكان موظفي املصارف غري الحائزين عىل إجازة جامعية )وقد حازوا مسبقاّ عىل شهادة البكالوريا القسم 

الجامعي  تحصيلهم  متابعة  فرصة  منحهم  اىل  الهادف  الزمني  الجدول  من  اإلستفادة  يعادلها(،  ما  أو  الثان 

والحصول عىل اإلجازة يف الدروس املرصفيّة. هذا الجدول الجديد ال يتعارض مع دوام عمل املوظف إذ أن 

الدروس تبدأ يف فرتة بعد الظهر ولثالثة أيام فقط يف األسبوع عىل مدى أربع سنوات.

   .Credit Bank تنظّم إدارة املعهد إبتداًء من آخر شهر آذار 2017 دورات تدريبية حول مرصف التسليف 

يواصل املعهد تنظيم دورات تدريبية لتحضري املرّشحي الراغبي يف التقّدم إىل إمتحان "األنظمة املالية اللبنانية" 

املفروض مبوجب تعميم مرصف لبنان األسايس رقم 103. وقد اشرتك يف هذه الدورات مؤّخراً ما يزيد عن 200 

موظف من مصارف عدة.

•

•

•


