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يف العام 2017، استمّر القطاع املرصيف اللبناين يف فتح باب التوظيف أمام الشباب اللبناين بحيث وصل عدد موظفي 

املصارف العاملة يف لبنان إىل 26005 أشخاص يف نهاية العام املذكور، أي بزيادة 745 شخصاً مقابل زيادة مبقدار 622 

شخصاً يف العام 2016. ويف نهاية العام 2017، توزّع موظفو املصارف عىل مختلف فئاتها كاآليت: 23603 أشخاص يف 

املصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل. )وعددها 32 مرصفاً(، أي 90,8% من مجموع العاملني، و1045 شخصاً يف املصارف 

ش.م.ل. ذات املساهمة األكرثية العربية )عددها 7 مصارف(، و410 موظفني يف فروع املصارف العربية )عددها 7( 

و105 موظّفني يف فروع املصارف غري العربية )عددها 3( و842 شخصاً يف مصارف األعامل )عددها 16 وكلّها رشكات 

مغفلة لبنانية ش.م.ل.(. تجدر اإلشارة إىل أنه يف العام 2017، تّم شطب مرصفنَْي عن الالئحة الرسمية، هام مرصف 

"ب.ل.س. إينفست بنك" بناًء عىل قرار مرصف لبنان رقم 12561 تاريخ 24 أيار 2017 )ج. ر. عدد 2017/24( وانتقال 

ملكيته إىل البنك اللبناين للتجارة ش.م.ل. وبنك "اتش. اس. يب. يس الرشق األوسط املحدود" بناًء عىل قرار مرصف 

لبنان رقم 12598 تاريخ 23 حزيران 2017 )ج. ر. عدد 2017/57( وبيع جميع موجودات فرع لبنان والتزاماته إىل 

بنك لبنان واملهجر ش.م.ل. 

الفروع  وتزايد عدد  املصارف  توّسع نشاط  منها  عّدة،  إىل عوامل  اللبناين  القطاع املرصيف  االستخدام يف  ويُعزى منو 

املرصفية العاملة الذي بلغ 1086 فرعاً يف نهاية العام 2017، باإلضافة إىل تنّوع الخدمات املقّدمة من ِقبَل القطاع، 

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

كوحدة االمتثال ووحدة حامية العميل. وقد بلغ، عىل سبيل الذكر، عدد املوظفني يف دوائر االمتثال يف املصارف العاملة 

داخل لبنان 1200 موظف )454 يف املراكز الرئيسيّة و746 يف الفروع(. 

أواًل: العاملون في المصارف في لبنان في العام ٢٠١٧
خصائص العاملني يف املصارف 

عىل صعيد الجنس )جندر(، تتميّز العاملة املرصفية يف لبنان بتزايد مستمّر لعدد العامالت مع العلم أن نسبتهّن يف القطاع 

)47,8% يف نهاية العام 2017( تتجاوز إىل حّد كبري نسبة العاملة األنثوية اإلجاملية يف لبنان، واملقّدرة بحوايل %25.

عىل صعيد الوضع العائيل، انخفضت نسبة العازبني إىل 37,7% من مجموع العاملني يف القطاع املرصيف اللبناين يف نهاية 

العام 2017، أي إىل 9801 موظّف- وكان بينهم 51,7% عازبات و48,3% عازبون. وارتفعت بالتايل نسبة املتزّوجني إىل 

62,3% يف نهاية العام 2017، توزّعوا بني 54,6% ذكور و45,4% إناث. 

التوزع حسب الجنس )%( 2017-2013

التوزع حسب الوضع العائلي  )%( 2017-2013

إناث

متأهل

ذكور

عازب
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عىل صعيد هرم األعامر،  ترتفع سنوياً حصة الذين هم دون سّن األربعني يف إشارة إىل التوظيف املتواصل للشباب، وقد 

بلغت 60,3% من مجموع العاملني يف القطاع يف نهاية العام 2017.

العاملني يف املصارف حسب الجنس وضمن  ويبنّي توزّع 

حصة  تفوق  الذكور  حصة  أن  املختلفة  العمرية  الفئات 

فيام  فوق،  وما  سنة   40 من  العمرية  الفئات  يف  اإلناث 

الخامسة  العمرية ما دون  الفئة  اإلناث يف  تتفّوق نسبة 

عىل  يطغى  األنثوي  العنرص  أن  يعني  ما  والعرشين، 

الداخلني الجدد إىل القطاع، فيام يتساوى تقريباً الجنسان 

يف فئة األعامر الواقعة بني 25 و40 سنة.

التوزع حسب العمر )%( 2017-2013

بني 40 و 60 سنة أقل من 25 سنة  أكرث من 60 سنة بني 25 و 40 سنة 

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس على فئات األعمار – نهاية العام 2017 

69,1  57,7  55,2  49,7  39,6  
30,9  42,3  44,8  50,3  60,4  
1440  4183  4696  13536  2150  

دون 25 
سنة

 40-25
سنة

 50-40
سنة

 60-50
سنة

60 سنة 
وما فوق

ذكور )%(
إناث )%(

العدد اإلجاميل

ويظهر توزّع املوظفني من الجنس الواحد عىل فئات األعامر املختلفة أن 65,3% من املوظفات هّن دون سّن األربعني 

مقابل 55,8% لدى الذكور )64,7% مقابل 54,5% عىل التوايل يف نهاية العام 2016(.

عىل صعيد الرتبة، ويف العام 2017، كان عدد املصارف التي 

ال تعتمد نظام الرتب الجديد املنصوص عليه يف عقد العمل 

الجامعي بسيطاً. وبلغ عدد املوظفني املرّصح عنهم حسب 

النظام الجديد 24682 شخصاً يف نهاية العام املذكور، أي 

حوايل 95% من مجموع املوظفني. ومن أصل هؤالء، هناك 

76,4% مصنَّفون تقنيون مقابل 23,6% مصنَّفني كوادر. مع 

التذكري بأن التقنينّي هم شاغلو الوظائف التي تحتاج إىل 

مهارات تّم اكتسابها عرب التعلّم والخربة والتدريب، وهم 

القدرة عىل حّل املشاكل واإلرشاف عىل فريق  من ذوي 

عمل ومن ذوي املرونة يف العالقات مع الزبائن. أّما الكوادر 

التي تحتاج إىل تحّمل مسؤوليات  فهم شاغلو الوظائف 

كبرية ومعرفة واسعة ومهارات قيادية، وتكون لهم القدرة 

عىل اتّخاذ القرارات. وقد شّكل العنرص النسايئ 49,2% من 

العاملني يف فئة التقنينّي و44,8% من العاملني يف فئة الكوادر.

الجامعينّي  عدد  يزال  ال  العلمي،  املستوى  صعيد  عىل 

مستمّر  تزايد  عىل  اللبناين  املرصيف  القطاع  يف  العاملني 

بحيث وصلت نسبة هؤالء إىل 78,8% من إجاميل العاملة 

املرصفية يف نهاية العام 2017، ويفرسَّ ذلك إىل حّد كبري 

إىل  الجامعية  الشهادات  َحَملَة  من  املتخرّجني  بدخول 

العام  يف  هؤالء  عدد  ازداد  وقد  اللبناين،  املرصيف  القطاع 

و402  أنثى  بني 498  توزّعوا  موظّف  مبقدار 900   2017

أنثى  توزّعوا بني 523  العام 2016  يف  )879 موظفاً  ذكراً 

و356 ذكراً(. 

توّزع العاملين والعامالت على فئات األعمار – نهاية العام 2017 

13577  7,3  17,8  19,1  49,5  6,3  
12428  3,6  14,2  16,9  54,8  10,5  
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التوزع حسب التحصيل العلمي  )%( 2017-2013

دون البكالورياشهادة جامعية  بكالوريا قسم ثاين أو ما يعادلها 

ويظهر توزع العاملني يف القطاع املرصيف حسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي أن االناث تجاَوزَْن الذكور يف فئة َحَملَة 

الشهادة الجامعية يف نهاية العام 2017، يف حني أن حصة اللوايت حصلَْن عىل شهادة البكالوريا أو ما يعادلها بلغت %40,8 

من مجموع هذه الفئة وحصة اللوايت هّن دون مستوى البكالوريا 16,3% مقابل حصص أكرب للذكور.

أما توزّع املوظفني من الجنس الواحد حسب مستوى التحصيل العلمي، فيبنّي أن أكرث من 86% من العامالت يف القطاع 

املرصيف حَصلْن عىل شهادة جامعية مقابل 72% لدى الذكور، يف حني أن نسبة اللوايت هّن دون مستوى البكالوريا تقارب 

3% من إجاميل املوظّفات يف املصارف.

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس والمستوى العلمي – نهاية العام 2017 

47,7  59,2  83,7  
52,3  40,8  16,3  

20493  3304  2208  

دون البكالوريا
بكالوريا أو ما 

يعادلها
شهادة 
جامعية

ذكور )%(
إناث )%(

العدد اإلجاميل

توّزع العاملين والعامالت حسب مستوى التحصيل العلمي – نهاية العام 2017 

دون البكالوريا
بكالوريا أو ما 

يعادلها
شهادة 
جامعية

املجموع 
)العدد(

13577  72,0  14,4  13,6  
12428  86,2  10,9  2,9  

ذكور )%(
إناث )%(

الرواتب واألجور والتقدميات

التي  الرواتب والتعويضات  العام 2017، بلغ مجموع  يف 

مقابل  لرية  مليار   1996,9 ملوظفيها  املصارف  خّصصتها 

1888 مليار لرية يف العام 2016، أي بزيادة قدرُها 108,9 

مليارات لرية ونسبتُها 5,8% )5,2% نسبة الزيادة يف العام 

العام 2017، كام يف السنوات  الزيادة يف  2016(. وتُعزى 

العادية، إىل الزيادة السنوية وارتفاع عدد املوظفني وأوالد 

املتزّوجني منهم وما يستتبع ذلك من زيادة يف االشرتاكات 

العائلية  والتعويضات  الصحي  الضامن  لتغطية  املسّددة 

وتعويض نهاية الخدمة وتقدميات أخرى منصوص عليها يف 

عقد العمل الجامعي. 

وبذلك، يكون متوسط الكلفة السنوية للموظّف الواحد 

شهرياً  لرية  ماليني   6,4( لرية  مليون   76,8 إىل  ارتفع  قد 

عىل أساس 12 شهراً( مقابل حوايل 74,7 مليون لرية )6,2 

العام 2016.  ماليني لرية شهرياً عىل أساس 12 شهراً( يف 

ومن البديهي أن هذا املتوسط ال يعكس حقيقة ما يجنيه 

املوظّف من مختلف الفئات، ألنَّ مثة تفاوتاً يف الكلفة بني 

املوظفني حسب معايري عّدة، منها العمر واألقدمية والرتبة 

والجنس  العائيل  والوضع  العلمي  واملستوى  والوظيفة 

وسياسة األجور املطبّقة يف املرصف وفئة وحجم املرصف 

الذي ينتمي إليه املوظف.

الرواتب 

التعويضات العائلية 

تعويضات نهاية 

الخدمة 

تعويضات املرض 

واألمومة

تعويضات أخرى 

توزع رواتب العاملين في المصارف ولواحقها في العام 2017

%63

%2

%12

%5

%18
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بلغت قيمة الرواتب قبل الرضيبة 1263,4 مليار لرية يف 

العام 2017 مقابل 1193,2 مليار لرية يف العام 2016، أي 

بزيادة نسبتُها 5,9% )زيادة بنسبة 6,3% يف العام 2016(. 

وتُعزى هذه الزيادة إىل ارتفاع عدد العاملني )745 شخصاً( 

ملوظفيها.  املصارف  متنحها  التي  السنوية  الزيادة  وإىل 

وبذلك، يكون متوسط الراتب األسايس للموظف قد بلغ 

العمل  عقد  ينّص  كام  شهراً   16 يُدفع  لرية  ماليني   3,0

الجامعي مقابل 2,95 مليويَنْ لرية يف العام 2016.

بلغت قيمة التعويضات العائلية 39,2 مليار لرية مقابل 

38,1 مليار لرية يف العام 2016، أي بزيادة نسبتُها %3,1. 

التعويضات متثّل اشرتاكات املصارف يف الصندوق  وهذه 

الوطني للضامن االجتامعي التي هي مرتبطة بأجر العاملني، 

إىل  املصارف  تدفعها  التي  املبالغ  وفائض  أوىل،  من جهة 

املوظفني زيادًة عىل معدل اشرتاك الضامن، من جهة ثانية. 

فبحسب عقد العمل الجامعي، تدفع املصارف التعويض 

االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  ِقبَل  من  املعتمد 

إليه  للزوجة( ُمضافاً  ألف لرية  للولد و60  ألف لرية   33(

الزوجة. وقد  الولد و75% من تعويض  50% من تعويض 

الوطني  الصندوق  إىل  االشرتاكات  مخّصصات  ازدادت 

للضامن االجتامعي بنسبة 2,6% واإلضافات بنسبة 4,2% يف 

العام 2017 قياساً عىل العام 2016، يف موازاة تزايد عدد 

الذين هم عىل عاتقهم  املتأّهلني وعدد األوالد  املوظفني 

والتقدميات اإلضافية التي متنحها بعض املصارف ملوظفيها.

يُعرف  ما  أو  املرض واألمومة،  تعويضات  قيمة  ارتفعت 

بالضامن الصحي إىل 102,9 مليار لرية مقابل 90,8 مليار 

العام 2016، أي مبا نسبتُه 13,3%. وتشمل هذه  لرية يف 

التعويضات اشرتاكات املصارف للصندوق الوطني للضامن 

أجر  من   %7 حالياً  مساهمتها  تبلغ  حيث  االجتامعي 

العاملني )مقابل 2% يتحّملها املوظف( واإلضافات، وهي 

ما تسّدده املصارف للموظفني زيادًة عاّم يحصلون عليه 

ازدادت  وقد  االجتامعي.  للضامن  الوطني  الصندوق  من 

بنسبة  واإلضافات   %22,4 بنسبة  االشرتاكات  مخّصصات 

ذلك  ويعود  العام 2016.  عىل  قياساً  العام 2017  3% يف 

إىل ازدياد عدد العاملني املتأّهلني وعدد األوالد الذين هم 

عىل عاتقهم، عالوًة عىل زيادة بعض فروقات التقدميات 

الصحية التي متنحها املصارف للموظفني استناداً إىل عقد 

العمل الجامعي األخري. 

لرية  مليار  الخدمة 231,3  نهاية  تعويضات  قيمة  بلغت 

أنها  أي   ،2016 العام  نهاية  يف  لرية  مليار   227,8 مقابل 

االشرتاكات  ازدادت  التفصيل،  ويف   .%1,5 بنسبة  ارتفعت 

 %3,6 بنسبة  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  إىل 

مع ارتفاع عدد املوظفني مقابل تراجع بسيط يف املؤونات 

بحوايل 0,5%. يجدر التذكري بأن مساهمة املصارف يف هذا 

الفرع هي 8,5% من كامل األجور الخاضعة للرضيبة.

ارتفعت قيمة التعويضات األخرى إىل 360 مليار لرية يف 

العام 2017 مقابل 338,1 مليار لرية  يف العام الذي سبق، 

أي مبا نسبتُه 6,5%. وتشمل هذه التعويضات إىل املكافآت، 

املنح املدرسية )19,9% من مجموع هذه التعويضات يف 

العام 2017( وتعويض النقل )15,7%( باإلضافة إىل تعويض 

التعويضات  والوالدة وغريها من  الزواج  وِمَنح  الصندوق 

وبدالت التمثيل واملالبس. 

ويف تفصيل املنح املدرسية، ارتفعت قليالً قيمتها اإلجاملية 

إىل 71,6 مليار لرية يف العام 2017 مقابل 71,1 مليار لرية 

يف العام الذي سبق. ففي العام 2017، بلغت قيمة املنح 

وعددهم  الخاصة،  املدارس  يف  املوظفني  ألوالد  املدرسية 

13800 تلميذ، 51,8 مليار لرية، أي مبتوسط يناهز 3 ماليني 

املنحة  قيمة  أن  )علامً  الواحد  للتلميذ  لرية  ألف  و757 

بحسب آخر عقد عمل جامعي محّددة بثالثة ماليني و500 

عن  املوظفون  تقاضاها  التي  املبالغ  وبلغت  لرية(.  ألف 

أوالدهم املسّجلني يف الجامعات الخاصة، وعددهم 2857 

طالباً، 18,3 مليار لرية، أي أن متوسط قيمة املنحة ناهز 6 

ماليني و404 آالف لرية لبنانية )فيام هو 5 ماليني و500 

ألف لرية حسب عقد العمل الجامعي(. وميكن االستنتاج 

بأن عدداً من املصارف يقّدم ملوظفيه عن أوالدهم منحاً 

مدرسية وجامعية تفوق قيمتها ما هو منصوص عليه يف 

عقد العمل الجامعي.

اللبنانية،  بالجامعة  امللتحقني  الطالب  أهايل  واستفاد 

وعددهم 408 تالميذ، من مبلغ قدره 1,2 مليار لرية، أي 

كام  لرية  ماليني   3 تقارب  منحة  من  استفاد  الطالب  أن 

هو منصوص يف عقد العمل الجامعي. أما أوالد موظفي 

املصارف املسّجلون يف املدارس الرسمية واملجانية واملختّصة 

باملعّوقني، والذين بلغ عددهم 213 ولداً يف العام 2017، 

فاستفادوا من منح إجاملية ناهزت 327 مليون لرية، ما 

يعني أن متوسط املنحة يقارب ما ينّص عليه عقد العمل 

الجامعي، وهو مليون و500 ألف لرية للتلميذ الواحد.

اإلنتاجية

تسعى املصارف العاملة يف لبنان إىل زيادة إنتاجية العاملني 

لديها من خالل االستثامر املتزايد يف التجهيزات وأنظمة 

العمل واإلجراءات الداخلية واالستثامر يف املوارد البرشية. 

لتدريب  األجرية  الكتلة  من  نسبة  املصارف  فتخّصص 

الدول  يف  خصوصاً  انتشارها  دول  ويف  داخلياً  املوظفني 

املجاورة. ثم أن تسارع التطورات العاملية للصناعة املرصفية 

يفرض عىل املصارف إخضاع موظفيها لدورات متخّصصة 

يف مجاالت عّدة، منها بخاصة التحّقق واالمتثال ومكافحة 

تبييض األموال وعمليات اإلرهاب )compliance( وقانون 

الدورات  االمتثال الرضيبي. ويشارك موظفو املصارف يف 

التدريبيّة التي تنظّمها مديرية تطوير املوارد البرشية يف 

األمانة العامة لجمعية املصارف.

يتابع عدد من موظفي املصارف دروساً  من جهة أخرى، 

مرصفية يف املعهد العايل للدراسات املرصفية، الذي بات له 

الحّق يف منح إجازات جامعيّة ودراسات عليا للمنتسبني إليه. 

وال بّد من التذكري بأن املصارف يف لبنان تلتزم دامئاً مبضمون 

تعميم مرصف لبنان األسايس رقم 103 الذي يحّدد األطر 

توافرها  الواجب  واألدبية  والتقنية  العلمية  واملؤّهالت 

لدى األشخاص املولَجني مبامرسة بعض املهام يف القطاَعنْي 

املرصيف واملايل.

 

وما يعّزز مقولة اإلنتاجية العالية يف القطاع املرصيف اللبناين 

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 املوجودات وودائع 

العاملني يف  عدد  إىل مجموع  الرأسامل  وإجاميل  الزبائن 

القطاع املرصيف اللبناين يف العام 2017.

ارتفعت كلفة تعويض النقل إىل 56,6 مليار لرية يف العام 

2017 من حوايل 54,2 مليار لرية يف العام 2016، أي مبا 

نسبته 4,5%. ويُعزى ذلك إىل ازدياد عدد املوظّفني، من 

الذي  البنزين  صفيحة  سعر  متوسط  ارتفاع  وإىل  جهة، 

األعضاء من حوايل  عىل  املصارف شهرياً  تعّممه جمعية 

21500 لرية يف العام 2016 إىل 23621 لرية يف العام 2017، 

من جهة ثانية، مع ارتفاع أسعار النفط العاملية.

نقابات  اتحاد  بني  تجري  عمل  اجتامعات  أن  إىل  نشري 

الجمعية  يف  البرشية  املوارد  ولجنة  املصارف  موظفي 

العمل  عقد  مواّد  بعض  عىل  تعديالت  إجراء  بهدف 

عمل  آلية  أن  ويُذكر   .2019-2018 لعاَمْي  الجامعي 

صندوق التعاضد االستشفايئ ملوظفي املصارف بعد سّن 

التقاعد، والتي تّم التوافق عليها يف عقد العمل الجامعي 

األخري، تؤكّد عمق التزام املصارف والجمعية بتوفري سبل 

مدى  القطاع  هذا  يف  للعاملني  والالئق  الكريم  العيش 

بني  املوقَّع  الجامعي  العمل  عقد  فإن  وللتذكري،  الحياة. 

جمعية املصارف ونقابة موظفي املصارف يحّدد العالقة 

من  املصارف،  جمعية  يف  األعضاء  املصارف  إدارات  بني 

جهة، وموظفي املصارف يف لبنان، من جهة أخرى. وهو 

والتعويضات  باملخّصصات  املتعلّقة  القضايا  كّل  يتناول 

الرواتب  وسلّم  الطبية  والعناية  واإلجازات  والزيادات 

وأموراً أخرى مختلفة، كام يفرض العقد اعتامد التوصيف 

الوظيفي. 



٨5التقرير السنوي 3٢٠١٧     الموارد البشرية في المصارف اللبنانية

بعض المؤشرات على إنتاجية العاملين في المصارف اللبنانية

جدول رقم 1- تطور خصائص العاملين في القطاع المصرفي اللبناني 2017-201٤

الملحق اإلحصائـي*

8,65  8,27  7,73  7,54  
6,56  6,51  6,24  6,14  
0,80  0,78  0,73  0,71  

26005  25260  24638  23850  
%2,9  %2,5  %3,3  %3,1  

47,8  47,4  47,0  46,5  
52,2  52,6  53,0  53,5  

8,3  8,1  8,5  8,5  
52,1  51,2  49,9  49,8  
34,1  35,1  36,1  36,7  
5,5  5,6  5,5  5,0  

37,7  38,4  40,0  38,9  
62,3  61,6  60,0  61,1  

8,5  9,2  9,6  10,0  
12,7  13,3  14,4  15,2  
78,8  77,6  76,0  74,8  

نهاية 
2014

2014

نهاية 
2015

2015

نهاية 
2016

2016

نهاية 
2017

2017

إجاميل املوجودات/عدد العاملني )مليون د.أ.(
ودائع الزبائن/عدد العاملني )مليون د.أ.(

إجاميل الرأسامل/عدد العاملني )مليون د.أ.(

إجاميل عدد املوظفني
نسبة الزيادة

1- حسب الجنس
إناث )%(  
ذكور )%(  

2- حسب العمر
دون 25 سنة )%(  
25-40 سنة )%(  
40-60 سنة )%(  

60 سنة وما فوق )%(  

3- حسب الوضع العائيل
عازب )%(  

متأّهـل )%(  

4- حسب املستوى العلمي
دون البكالوريا )%(  

بكالوريا أو ما يعادلها )%(  
شهادة جامعية )%(  

المصادر: مصرف لبنان – األمانة العامة لجمعية مصارف لبنان.

جدول رقم 2- تطور األجور والعطاءات في القطاع المصرفي اللبنانـي 2017-201٤
مليار ليرة

1996,9  1888,1  1795,4  1720,6  
1263,4  1193,2  1122,3  1055,4  
39,3  38,1  37,3  36,1  
231,3  227,9  232,6  225,8  
102,9  90,8  86,7  83,5  
360,0  338,1  316,5  319,9  

2014201520162017

املجموع
الرواتب

التعويضات العائلية
تعويضات نهاية الخدمة

الضامن الصحي
تعويضات أخرى

*مصدر المعلومات: االستمارات المعّبأة من قبل المصارف والمرسلة إلى جمعية مصارف لبنان.

ثانيًا: نشـاطات مديرية تطوير الموارد البشرية في العام ٢٠١٧

 
ملحة عامة
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إطار  يف  نشاطها  البرشية  املوارد  تطوير  مديرية  تواصل 

مهامها  وتتوزّع  لبنان،  مصارف  لجمعية  العامة  األمانة 

عىل املجاالت الثالثة التالية: التطوير التنظيمي، املسؤولية 

التطوير  إطار  ففي  والتدريب.  للرشكات  املجتمعية 

التنظيمي، تواصل املديرية تقديم املؤازرة والدعم لعدد 

من املصارف يف ما يخّص إعادة ترتيب سلّم الرتب لديها 

ناحيٍة  من  الجامعي.  العمل  عقد  مقرتح  مع  ليتامىش 

أخرى، ويف إطار التعاون القائم منذ سنوات بني الجمعية 

ومعهد باسل فليحان املايل واإلقتصادي، وتعزيزاً للتواصل 

اإليجايب وتبادل الخربات بني القطاعني العام والخاص يف 

الطاقات البرشية والتدريب، إجتمع أعضاء  ميدان إدارة 

الجمعية  يف  اإلجتامعية  والشؤون  البرشية  املوارد  لجنة 

برئيسة املعهد وفريق العمل يف 19 متّوز 2017 للتداول يف 

مبادرات ونشاطات مخّصصة للتوعية املالية واإلقتصادية 

وغريها من املواضيع وصدر عن االجتامع بعض التوصيات 

بهذا الخصوص.

من ناحية أخرى، أطلقت املديرية مرشوع التعلّم اإللكرتوين 

 ،IQUAD يف أيار 2017 بالتعاون مع رشكة »ABL-eT«

األموال وآخر  تبييض  برنامجاً حول مكافحة  ن  وقد تضمَّ

حول أمان أنظمة املعلوماتية. كام تضّمن منوذجاً إختبارياً 

حول القوانني واألنظمة اللبنانية، وهو اختبار يتقّدم إليه 

عدد كبري من موظفي املصارف كل عام مبوجب تعميم 

ل  مرصف لبنان رقم 103. أخرياً، يستفيد الشخص املسجَّ

يف ABL-eT من اإلطاّلع عىل مجموعة من الفيديوهات 

املتعلّقة  املواضيع  شتّى  يف  معرفته  تغني  التي  القصرية 

بالعمل املرصيف.

لبنان  نائب حاكم مرصف  التشاور مع  املديرية  وتواصل 

اإلمتحانات  نتائج  حول  عنداري  سعد  الدكتور  الثاين 

تعميم  مبوجب  املرصيف  القطاع  موظفي  عىل  املفروضة 

النجاح  نسب  تحسني  بغية   103 رقم  لبنان  مرصف 
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وتخفيف العبء املادي عىل املصارف. كام تّم اإلتفاق معه 

اللغة  إىل  اللبنانية  واألنظمة  القوانني  كتاب  ترجمة  عىل 

اإلنكليزية، استجابًة لطلب عدد كبري من املصارف.

فقد  للرشكات،  املجتمعية  املسؤولية  يخّص  ما  يف  أما 

 »UN Global Compact« انضّمت جمعية املصارف إىل

تحقيق  عىل  تعمل  املتّحدة  لألمم  تابعة  مؤّسسة  وهي 

عرشة مبادئ تتمحور حول حقوق اإلنسان، العمل، البيئة 

أهداف  ثالثة  الجمعية  اختارت  وقد  الفساد.  ومكافحة 

تطوير  مديرية  لتعمد   17 أصل  من  املستدامة  للتنمية 

املوارد البرشية اىل تنفيذ مشاريع رامية اىل تحقيقها، وهي: 

مكافحة الجوع، تحسني نوعيّة التعليم واملساواة بني املرأة 

والرجل.

وككّل عام، قامت املديرية مببادرة إنسانية متثّلت بزيارة 

الوضع  ذات  العائالت  بعض  الجمعية  موظفي  من  وفد 

املعييش املتواضع يف محيط الكرنتينا ومار مخايل بالتعاون 

األول  كانون  ببينت« خالل شهر  مع جمعية »روح زورن 

وقّدموا ألفرادها بعض املواد الغذائية والهدايا.

أّما التدريب، فهو ما يزال يحتّل الحيّز األكرب من النشاطات 

القطاع  يف  العاملني  معرفة  تعزيز  منه  الهدف  ويبقى 

قدراتهم  وتطوير  ومهاراتهم  كفاءاتهم  وتحسني  املرصيف، 

أرفع  إىل  بالقطاع  النهوض  أجل  من  واملهنية  الشخصية 

املستويات. 

وكام يف األعوام السابقة، التزمت املديرية خالل العام املايض 

تنفيذ برنامجها التدريبي السنوي املقرَّر واملوافق عليه من 

قبل مجلس إدارة الجمعية، والذي يتّم نرشه يف مطلع كل 

www.abl.« :سنة عىل املوقع اإللكرتوين لجمعية املصارف

 Human Resources Development« يف باب »org.lb

Department«، كام يتّم تيوميه كلاّم دعت الحاجة. علامً 

أن باستطاعة إدارات املصارف التواصل مع مديرية تطوير 

املوارد البرشية عرب هذا املوقع لتسجيل طلبات املشاركة 

يف النشاطات التدريبية وتدوين مالحظاتها بهذا الشأن. 

خالل العام 2017، قامت املديرية بتوزيع 1408 شهادات 

مقابل  التدريبية  النشاطات  مختلف  يف  املشاركني  عىل 

1661 شهادة يف العام 2016. ويعود ذلك إىل تباشري اإلقبال 

 »ABL-eT« التعلّم اإللكرتوين التسجيل يف مرشوع  عىل 

والذي استقطب 464 شخصاً يف نهاية العام 2017. وجرى 

تناولها  تّم  التي  والثالثني  السبعة  املوضوعات  يف  الرتكيز 

من  أم  التدريبية  الدورات  خالل  من  سواء  السنة،  هذه 

خالل املحارضات، عىل استكامل بعض الربامج التي بورش 

تنفيذها يف األعوام السابقة وتطوير البعض اآلخر كالنواحي 

األموال،  تبييض  ومكافحة  املرصفية،  للعمليات  القانونية 

واملشاكل يف تسديد الديون ومعالجتها وبعض برامج تعزيز 

القدرات الشخصية. كام تّم التّطرق إىل مواضيع حديثة، 

عىل سبيل املثال: املخاطر وإدارة رأس املال وفق مقاربة 

بازل 3 واملعيار الدويل رقم 9 يف تقارير املحاسبة املالية، 

القانونية  املخاطر  وضبط  اإلئتامنية،  العمليات  وتحليل 

يف العقود الخاصة للتجارة الدولية، والتدقيق عىل أنظمة 

املعلوماتية، وتعزيز منو وربحية شبكات الفروع املرصفية، 

وعلم البيانات، وغريها.
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أنواع  مختلف  عىل  املشـاركون  تـوزّع   ،2017 العام  يف 

التدريب، وكام هو مبنّي يف الرسم البياين أدناه، كاآليت: 1119 

مشاركاً يف الدورات التدريبيّة لعموم موظفي القطاع التي 

شّكلت ما يقارب 66% من نشاطات املديرية، 289 مشاركاً 

معيّنة  مبصارف  الخاصة  الداخلية  التدريبيّة  الدورات  يف 

و295 مشاركاً يف املحارضات، وقد شّكل كّل من النشاطني 

األخريين حوايل 17% من مجمل النشاطات التدريبيّة.

التفاصيل حول مضامني مختلف هذه  أهم  ما ييل  ويف 

األنواع من النشاطات التدريبّية لعام 2017:

املحارضات: شارك يف املحارضات 295 شخصاً، من بينهم 

78 شخصاً شاركوا يف املحارضة حول معايري التبادل التلقايئ 

للبيانات الرضيبية )CRS( التي نظّمتها املديرية بالتعاون 

مع »Deloitte« إلطالعهم عىل آخر املستجّدات يف مجال 

الدولية  املعايري  مع  متاشياً  الرضيبية  املعلومات  تبادل 

وأهم التحّديات التي تواجه املصارف يف تطبيق اإلجراءات 

الالزمة. وحرض 71 شخصاً املحارضة حول األمان السيرباين 

بنك  سيتي  مع  تنظيمها  تّم  التي  اإلحتيال  من  والوقاية 

لعرض اإلسرتاتيجيات املتّبعة واألدوات املستعملة لحامية 

املرصف من مخاطر عمليات اإلحتيال. كام شارك 57 شخصاً 

يف املحارضة حول قانون إفادة املضمونني املتقاعدين من 

تقدميات فرع ضامن املرض واألمومة يف الصندوق الوطني 

 2017/2/10 يف  الصادر   27 رقم  اإلجتامعي  للضامن 

بحضور رئيس الديوان واملدير املايل يف الصندوق الوطني 

للضامن االجتامعي. اىل ذلك، ُعقدت أول محارضة ملناقشة 

لقاءات  سلسلة  ضمن  للرشكات  املجتمعية  املسؤولية 

سيتّم تنظيمها سنوياً، وقد حرضها 26 شخصاً. يف السياق 

ذاته، دعت األمانة العامة مدراء التحقق يف املصارف اىل 

املشاركة يف لقاء ملناقشة آخر املستجّدات املتعلّقة مبوضوع 

العقوبات الدولية، إضافة إىل جهوزية املصارف يف تطبيق 

شخصاً   51 اللقاء  يف  شارك  الرضيبية.  املعلومات  تبادل 

وترأّسه رئيس لجنة التحّقق ومكافحة تبييض األموال يف 

الجمعية بحضور األمني العام. أخرياً، تعاونت املديرية مع 

تنظيم  يف   CrossKnowledge و   IQUAD مؤّسستَْي 

محارضة حول كيفية اإلفادة من التكنولوجيا املستخدمة 

يف التعليم لتطوير إسرتاتيجيات املوارد البرشية.

ع المشاركين حسب نوع النشـاط التدريبي خالل العام 2017 توزُّ

دورات تدريبية داخلية محارضات  دورات تدريبية 
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عدد 
املشاركني

املصارف/ املؤّسسات 
املشاركة

1 بالتعاون مع مؤسسة Deloitte في لبنان
2 بالتعاون مع سيتي بنك

  Global Compact Network Lebanon 3 بالتعاون مع
Crossknowledge & IQUAD  ٤ بالتعاون مع

52  78  

33  71  

38  57  

18  26  

40  51  

9  12  

52  295  

العام  يف  القطاع:  موظفي  لعموم  التدريبّية  الدورات 

2017، بلغ عدد املشاركني يف هذه الدورات 1119 موظفاً، 

أُجريت يف  التي  العملية  الحاالت  يف  منهم 191 مشاركاً 

إطار دورة التحقيق يف عمليات مشبوهة لتبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب )دراسة حاالت عملية( بالتعاون مع هيئة 

كان  كام  مجموعات.   10 عىل  توزّعوا  الخاصة،  التحقيق 

اإلقبال كثيفاً عىل الدورة املتعلّقة باملعيار الدويل رقم 9 يف 

التقارير املالية والذي بلغ عدد املشاركني فيها 93 شخصاً. 

كذلك، شارك عدد كبري من األشخاص يف الدورات املتعلّقة 

باملخاطر يف العمليات املرصفية بالتجزئة، وبإعداد خطة 

ملواصلة العمل يف ظل األزمات، وضامن جودة تكنولوجيا 

املعلومات. أما باقي املواضيع، فتفاوتت نسب املشاركة 

فيها بحسب أولويات املصارف، وكان أبرزها تلك املتعلّقة 

بإدارة املخاطر، وإدارة اإلقراض وعملياته، وإدارة الخزينة 

واملنتجات املالية، والتدقيق واألمان.

وعليه، تكون املديرية قد نظّمت 49 دورة حول 34 موضوعاً 

مختلفاً يف إطار الدورات التدريبية املتاحة لعموم موظفي 

املديرية  أن  اىل  اإلشـارة  وتجدر  العـام.  لهذا  املصارف 

تعاونت مع خرباء محلّيني وأجانب من أجل تنفيذ هذه 

الدورات. فهي استعانت بخبري دويل يف التدقيق الداخيل 

يعمل مع معهد التدريب التابع لجمعية املصارف اليونانية 

من أجل دورة التدقيق الداخيل املرتكز عىل تقييم املخاطر. 

أيضاً، تعاونت مع خبري يف عامل املصارف واإلستثامر املايل 

اكتسب خربته يف نيويورك، وكندا والرشق األوسط من أجل 

موضوع الندوة

معايري التبادل التلقايئ للبيانات الرضيبية 1

األمان السيرباين والوقاية من اإلحتيال 2

قانون الضامن االجتامعي رقم 27 تاريخ 2017/2/10

املسؤولية املجتمعية للرشكات 3

آخر املستجّدات بالنسبة إىل موضوع العقوبات االقتصادية وتبادل
)CRS( املعلومات الرضيبية

كيفية اإلفادة من التكنولوجيا املستخدمة يف التعليم لتطوير
إسرتاتيجيات املوارد البرشية 4

املجموع العام

دورة املخاطر وإدارة رأس املال وفق مقاربة بازل 3 واملعيار      

الدويل رقم 9 يف تقارير املحاسبة املالية. واستعانت بخبري 

تدريب لدى Euromoney Learning Solutions، وهو 

وضع  عن  وللمسؤولني  اإلدارة  مجالس  لرؤساء  مستشار 

اإلسرتاتيجيات، والتنظيم وأفضل املامرسات لزيادة ربحيّة 

املصارف من أجل التدريب يف دورة تعزيز النمّو والربحية 

لشبكات الفروع املرصفية. واستقدمت مدّرباً ومستشاراً يف 

 ”House of Training“ مؤسسة التدريب اللوكسمبورغية

املنتجات  العرشين سنة يف تطوير  العملية  تفوق خربته 

املالية، وتسويقها وإدارة مختلف جوانب الخدمات املالية 

للتدريب يف دورة عمليات املكاتب الخلفية لألوراق املالية 

مع  املديرية  تعاونت  كذلك،  املشتّقة.  املالية  واألدوات 

مؤسسة التمويل الدولية )IFC( التابعة ملجموعة البنك 

الدويل يف إدارة طاولة حوار حول إدارة املخاطر تناولت 

املخاطر  ثقافة  تعزيز  حول  األول  رئيسيّني،  موضوعني 

والثاين حول  املجال  أفضل يف هذا  إىل حوكمة  واإلنتقال 

التقييم الذايت لكفاية رساميل املصارف كأداة اسرتاتيجية 

من أجل إدارة فّعالة للمخاطر ورأس املال. متّت إدارة كل 

الدولية  التمويل  أخصائيّني من مؤسسة  قبل  جلسة من 

يف  التعاون  تّم  أخرياً،  اللبنانية.  املصارف  من  وآخرين 

 Meirc Training & مؤسسة  مع  األزمات  إدارة  دورة 

Consulting التي انتدبت لهذا الغرض مستشاراً مستقالً 

يف إعداد الخطط ملواصلة العمل يف ظّل األزمات وتخطّي 

الكوارث والتخطيط لحاالت الطوارئ. 

ويعرض جدول ملحق بهذا التقريـر جميع التفاصيل حول 

املشاركة يف املواضيـع التـي تّم تناولهـا فـي إطـار هـذا 

النوع من الدورات وعدد ساعات التدريب يف كل منها، 

سنوات  وعدد  الجنس،  حسب  املشاركني  توزّع  وكذلك 

الخدمة والرتبة.  

الدورات الداخلية الخاصة مبصارف معّينة: تهدف هذه 

الدورات إىل مساعدة مديريات التدريب يف املصارف عىل 

وضع وتنظيم برامج تدريبية خاصة مبوظفيها، وتنّفذ هذه 

الربامج حسب احتياجات هذه املصارف ومتطلّباتها. ويف 

هذا اإلطار، جرى تنظيم 16 نشاطاً شارك يف مجملها 289 

شخصاً من 3 مصارف. وقد تّم تكرار ورشة العمل حول 

التحقيق يف عمليات مشبوهة لتبييض األموال أربع عرشة 

مرّة. كام جرى تناول موضوع النواحي القانونية للعمليات 

يف  اإلئتامن  مللف  القانونية  النواحي  وموضوع  املرصفية 

إطار هذه الدورات ملوظفي مرصفني اثنني.

 
عدد ساعات التدريب 
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يتّضح من اإلحصاءات املدّونة حول املشاركني يف الدورات 

التدريبية العامة والدورات الداخلية الخاصة خالل العام 

2017، )أنظر الجدول امللحق(، أن عدد هؤالء بلغ 1408 

 10,6 مبعّدل  أي  ساعة   14921 ملدة  تدّربوا  أشخاص، 

ساعات للمتدرّب الواحد. 

ومن املالحظ أن متوسط عدد ساعات التدريب يف الدورات 

التدريبية العامة يزيد عن املتوسط العام السنوي لعدد 

للمتدرّب  ساعة   12 إىل  ليصل   )10,6( التدريب  ساعات 

الواحد، فيام يبلغ حوايل 5,5 ساعات يف الدورات الداخلية 

الخاصة.

 
خصائص املتدّربني 
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باستثناء املشاركني يف املحارضات )295(، تجمع املديرية 

املشاركني  جميع  خصائص  حول  إحصائية  معلومات 

املتعلّقة بالجندرة وسنوات الخربة والرتبة. 
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النسب المئوية للمشاركة في الدورات التدريبية والداخلية حسب الجنس، سنوات الخدمة والرتبة

%56.75  %50.94  
%43.25  %49.06  

 
%15.22  %22.34  
%19.03  %28.78  
%65.74  %48.88  

 
%79.93  %76.23  
%13.49  %15.64  
%6.57  %8.13  

 
%100  %100  

دورات تدريبية 
عامة

دورات داخلية 
خاصة

إناث 
ذكور

أقل من 5 سنوات
5-10 سنوات

أكرث من 10 سنوات

التقنيون
الكوادر الوسطى

اإلداريون

املجموع

يالَحظ من الجدول أعاله تقارب نسبة اإلناث والذكور لجهة 

املشاركة يف الدورات التدريبية العامة ورجحان نسبة اإلناث 

يف الدورات الداخلية الخاصة. ومن امللفت أيضاً مشاركة 

املوظفني الذين تزيد عدد سنوات الخربة لديهم عن 10 

سنوات، يف الدورات التدريبية العامة والداخلية الخاصة، 

ال سيّام يف مواضيع تتعلّق بإدارة املخاطر، وإدارة اإلقراض 

وعملياته، والتحقيق يف عمليات مشبوهة لتبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب، واملعيار الدويل رقم 9 يف تقارير املحاسبة 

املالية، وغريها، نظراً ألهمية هذه املواضيع بالنسبة إليهم 

وإلدارة املصارف. ويستمّر اإلقبال عىل التدريب من قبل 

التقنينّي، خاصًة الوافدين الجدد إىل القطاع.

 
تقييم التدريب 
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دورياً  وتطّلع  التدريب  نشاطات  العامة  األمانة  تتابع 

عىل مالحظات املشاركني فيها،  كام تتواصل مع اإلدارات 

العامة للوقوف منها عىل اآلثار املبارشة وغري املبارشة لهذه 

النشاطات. 

كبري من  استحسان عدد  العام 2017  ثبت خالل  ولقد   

املصارف للمواضيع التي تّم اختيارها وللمدّربني عىل حدٍّ 

شكل  عىل  بإجرائها  املصارف  هذه  ملطالبة  نظراً  سواء، 

مديرية  إرشاف  وتحت  مبوظفيها  خاصة  داخليّة  دورات 

تطوير املوارد البرشية يف الجمعية. 

التعاون  استمرار  أهمية  التشديد عىل  يجدر  وباملناسبة، 

املصارف  لجمعية  العامة  واألمانة  املصارف  إدارات  بني 

املصارف  إليها  تحتاج  التي  التدريب  مواضيع  اختيار  يف 

وعىل مواصلة التفاعل بني مديريات املوارد البرشية لدى 

املصارف ومديرية تطوير املوارد البرشية يف الجمعية، ال 

سيّام من خالل لجنة املوارد البرشية والشؤون االجتامعية 

من أجل أن يأيت التدريب عىل النحو األفضل لتطوير العمل 

املرصيف. 

 
النشاطات املكّملة ألعامل التدريب 
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تنظيم إمتحانات شهادات إختصاص يف االعتامد املستندي 

إجراء  املديرية  واصلت  الدولية:  والتجارة  والكفاالت 

  C»CDCS« امتحان شهادة اختصاص يف االعتامد املستندي

والكفاالت »CSDG« والتجارة الدولية »CITF«، والتي 

للدراسات  الربيطاين  املعهد  مع  بالتعاون  تنظيمها  يتّم 

املرصفية واملالية )LIBF(، وقد تقّدم إىل هذا االختبار الذي 

نُظّم مرّتني خالل العام 2017، يف 7 نيسان ويف 13 ترشين 

األول، إثنا عرش مرّشحاً. ووفق نتائج هذا االمتحان، يُقّدر 

عدد الحاصلني عىل شهادة CDCS يف لبنان مبا يقارب 108 

أشخاص. 

املرصيف  للتدريب  األوروبّية  الشبكة  نشاطات  متابعة 

أعامل  البرشية  املوارد  تطوير  مديرية  تتابع   :»EBTN«

هذه الشبكة منذ انضامم جمعية املصارف إىل عضويتها، 

العام  خالل  شاركت  ولقد  نشاطاتها.  معظم  يف  وتشارك 

أقيم يف  الذي  للشبكة  العام  السنوي  اإلجتامع  2017 يف 

اسبانيا خالل شهر حزيران بهدف التداول يف مواضيع عّدة، 

أبرزها التغرّيات والسيناريوهات يف القطاع املرصيف واملايل 

الرئيس ترامب يف الوقت الذي خرجت اململكة  يف عهد 

املتّحدة من اإلتحاد األورويب، والتوّجهات الجديدة يف إطار 

التكنولوجيا املالية ومشاريع تتعلّق بتطوير الثقافة املالية. 

ورشات عمل داخلية ملوظّفي جمعية املصارف

نظّمت مديرية تطوير املوارد البرشية بالتعاون مع رشكة 

LimeLeap ورشة عمل حول »أساليب اإلتّصال« ملوظّفي 

 .2017 الثاين  كانون  شهر  خالل  لبنان  مصارف  جمعية 

عىل  فيها  املشاركني  تعريف  إىل  الورشة  هذه  وهدفت 

أهمية اإلتّصال ومختلف أساليبه عرب إجراء متارين عملية 

ولعب أدوار. كام نظّمت خالل شهر ترشين األول دورة 

داخلية بالتعاون مع Formatech حول »تطبيق نظريات 

التحفيز يف الحياة الشخصية واملهنية«.
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فة، المتخّصصة والداخلية  توّزع المشاركين في الدورات التدريبية المكثَّ

140  7  14  4  7  9  12  3  5  12  8  20  1  

672  14  18  11  7  30  30  9  9  24  24  48  2  

272  8  16  0  3  31  11  17  6  20  14  34  1  

68  4  10  0  3  14  6  5  6  9  8  17  1  

72  4  13  1  2  15  9  4  5  12  6  18  1  

92  4  12  0  5  18  10  8  5  11  12  23  1  

700  28  12  6  9  10  16  8  1  9  16  25  1  

308  14  11  4  4  14  15  2  5  12  10  22  1  

764  4  38  3  41  147  98  42  51  114  77  191  10  

156  6  12  0  3  23  10  10  6  18  8  26  1  

228  12  12  1  2  16  6  6  7  12  7  19  1  

114  6  13  0  1  18  8  6  5  13  6  19  1  

651  21  14  0  3  28  10  8  13  22  9  31  1  

238  7  14  2  7  25  25  6  3  15  19  34  1  

756  21  12  0  0  36  3  20  13  18  18  36  1  

630  21  19  1  8  21  20  6  4  14  16  30  1  

252  14  8  1  2  15  8  9  1  12  6  18  1  

372  4  35  14  11  68  55  28  10  39  54  93  1  

238  14  13  0  1  16  5  5  7  7  10  17  1  

238  14  14  3  2  12  11  3  3  3  14  17  1  

دورات 
ذكرتدريبية عامة

أقل من 5
سنوات

التقنيون بني 5 و10 
سنوات

الكوادر 
الوسطى

أكرث من 10 
سنوات

اإلداريون عدد 
أنثىاملشاركني

توزع املشاركني 
حسب الجنس

توزع املشاركني حسب 
سنوات الخدمة

توزع املشاركني 
عدد املصارف حسب الرتبة

املشاركة /  
املؤسسات املالية

عدد ساعات 
التدريب للدورة 

الواحدة
إجاميل عدد 

ساعات التدريب

إدارة املخاطر
طاولة حوار حول إدارة املخاطر 

املخاطر يف العمليات املرصفية بالتجزئة 

مخاطر التسليف

مخاطر السوق

مخاطر التشغيل

مخاطر السيولة

املخاطر وإدارة رأس املال وفق مقاربة بازل 3 
واملعيار الدويل رقم 9 يف التقارير املالية 

إدارة اإلقراض وعملياته
املشاكل يف تسديد ديون املؤسسات الصغرية
واملتوسطة الحجم ومعالجتها خارج املحاكم 

تحليل العمليات االئتامنية

إدارة الخزينة واملنتجات املالية
عمليات املكاتب الخلفية لألوراق املالية

واألدوات املالية املشتقة

متويل التجارة الخارجية واألدوات املسندة
خطاب الضامن املستقل، اعتامد الجهوز والكفالة 

املرصفية

النواحي القانونية والتنظيمية
ضبط املخاطر القانونية يف العقود الخاصة 

للتجارة الدولية

التحقيق يف عمليات مشبوهة لتبييض األموال 
ومتويل اإلرهاب )دراسة حاالت عملية(

رسم الطابع املايل

الرضيبة عىل أرباح املهن الصناعية والتجارية 
وغري التجارية 

الرضيبة عىل الرواتب واألجور 

النواحي القانونية للعمليات املرصفية

املحاسبة، إعداد املوازنة والرقابة املالية
املعيار الدويل رقم 9 يف التقارير املالية

التدقيق
التدقيق الداخيل املرتكز عىل تقييم املخاطر 

التدقيق عىل أنظمة املعلوماتية

دورات تدريبية

350  7  27  10  4  36  19  20  11  12  38  50  2  

306  18  13  2  4  11  11  3  3  9  8  17  1  

525  21  12  9  2  14  20  4  1  9  16  25  1  

238  14  6  0  0  17  6  4  7  12  5  17  1  

504  21  1  0  0  24  7  4  13  18  6  24  1  

84  6  1  0  0  14  13  1  0  8  6  14  1  

1004  4  3  19  39  193  170  50  31  138  113  251  14  

1592  31  3  19  39  231  190  55  44  164  125  289  16  

14921  474  38  110  214  1084  737  377  294  734  674  1408  65  

420  21  7  2  1  17  12  7  1  14  6  20  1  

350  14  11  1  3  21  11  6  8  13  12  25  1  

406  14  14  7  8  14  21  5  3  14  15  29  2  

252  14  10  0  3  15  4  6  8  13  5  18  1  

322  14  10  0  3  20  10  8  5  7  16  23  1  

2460  55  10  0  1  47  12  20  16  27  21  48  3  

18  3  5  0  0  6  1  2  3  3  3  6  1  

126  7  12  0  6  12  9  4  5  17  1  18  1  

189  7  13  3  5  19  10  12  5  8  19  27  1  

406  7  24  6  14  38  33  16  9  16  42  58  2  

13329  443  38  91  175  853  547  322  250  570  549  1119  49  

دورات 
ذكرتدريبية عامة

أقل من 5
سنوات

التقنيون بني 5 و10 
سنوات

الكوادر 
الوسطى

أكرث من 10 
سنوات

اإلداريون عدد 
أنثىاملشاركني

توزع املشاركني 
حسب الجنس

توزع املشاركني حسب 
سنوات الخدمة

توزع املشاركني 
عدد املصارف حسب الرتبة

املشاركة /  
املؤسسات املالية

عدد ساعات 
التدريب للدورة 

الواحدة
إجاميل عدد 

ساعات التدريب

األمان
إعداد خطة ملواصلة العمل يف ظل األزمات 

إدارة األزمات

تعزيز النمو والربحية لشبكات الفروع املرصفية 

خدمة الزبائن

الجوانب اإلدارية
تخطيط املسار الوظيفي

تنمية القدرات الشخصية 
التفاوض: خلق اتفاقات رابحة للطرفني

مهارات التواصل والتقديم

الصفات القيادية للمدراء

آداب السلوك املهني 

إدارة العالقات 

تعلّم وإتقان اللغة االنكليزية 

امتحان اللغة اإلنكليزية للمصارف لعام 2017

إدارة تكنولوجيا املعلومات واستعامالتها
علم البيانات

ضامن جودة تكنولوجيا املعلومات

املجموع

النواحي القانونية للعمليات املرصفية

النواحي القانونية مللف اإلئتامن 

التحقيق يف عمليات مشبوهة لتبييض األموال 
)دراسة حاالت عملية(

املجموع

املجموع العام

دورات تدريبية

دورات تدريبية داخلّية

دورات 
ذكرتدريبية عامة

أقل من 5
سنوات

التقنيون بني 5 و10 
سنوات

الكوادر 
الوسطى

أكرث من 10 
سنوات

اإلداريون عدد 
أنثىاملشاركني

توزع املشاركني 
حسب الجنس

توزع املشاركني حسب 
سنوات الخدمة

توزع املشاركني 
عدد املصارف حسب الرتبة

املشاركة /  
املؤسسات املالية

عدد ساعات 
التدريب للدورة 

الواحدة
إجاميل عدد 

ساعات التدريب
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نشاط المعهد العالي للدراسات المصرفية في العام الدراسي   : ثالثًاً
٢٠١٨/٢٠١٧

أنهى عدد من طالب املعهد بنجاح سنوات دراستهم وحصلوا عىل اإلجازة أو املاسرت يف الدراسات املرصفية بحيث انضّم 

هؤالء، البالغ عددهم 66 شخصاً، اىل َمن سبقهم من الخّريجني لريفعوا معاً اسم املعهد عالياً مبا اكتسبوه 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 التي يعتمدها وتعزيز الكادر التعليمي 

وزيادة عدد طالبه. 

أما جديد املعهد العايل للدراسات املرصفيّة خالل السنة الدراسيّة 2017-2018، يف ما يخّص الشهادات والشؤون الجامعيّة، 

فهو اآليت:

 
شهادة اإلجازة )الليسانس( يف الدراسات املرصفية

 
-1

انتسب إىل دروس الفصل األول من السنة األوىل من العام 

الجامعي 2018/2017 مثانية عرش طالباً جديداً يف الشعبة 

الفرنسية. 

 
شهادة املاسرت يف الدراسات املرصفية

 
-2

انتسب إىل دروس الفصل األول من السنة الجامعية 2017-

2018 واحد وثالثون طالباً جديداً يف الشعبتني الفرنسية 

واإلنكليزية بعد اجتيازهم اإلمتحانات الخطيّة والشفهيّة 

الدراسات  شهادة  حَملة  من  انتسبوا  الذين  أّما  بنجاح. 

العليا يف اإلدارة املرصفيّة يف الحلقة الخاصة بدروس املاسرت 

)40 وحدة تعليمية(، فقد بلغ عددهم 8 طالب، تسّجلوا 

يف الشعبة اإلنكليزية. ونتيجة لذلك، أصبح عدد الطالب 

املسّجلني ملتابعة منهاج املاسرت يف الدراسات املرصفية 88 

طالباً وطالبة موزّعني كاآليت:

ونتيجة لذلك، أصبح عدد الطالب املسّجلني ملتابعة منهاج 

موزّعني  وطالبة  طالباً  املرصفية 56  الدراسات  اإلجازة يف 

كاآليت:

18 فرنيس   

22 فرنيس   
5 إنكليزي   

11 فرنيس   

56 فرنيس/انكليزي   

عدد املسّجلنيالشعبة

األوىل

الثانية

الثالثة

املجموع

السنة 2017/2016

تطورات أكادميية هامة
 

14 فرنيس   
17 إنكليزي   

19 فرنيس   
28 إنكليزي   

10 إنكليزي   

88 فرنيس/انكليزي   

عدد املسّجلنيالشعبة

األوىل

الثانية

منهاج خاص

املجموع

السنة 2017/2016

مرصف  حول  تدريبيّة  دورات  بتنظيم  املعهد  بدأ 

التسليف Credit Bank خالل شهر نيسان 2018 

تواريخ  إعالن  يتّم  أن  عىل  مجموعات  لثالث 

مجموعات الحقة عىل امتداد سنة 2018.    

  

 Salle des Marchés( تداول  غرفة  تجهيز  تّم 

Financiers, Dealing Room(  يف مقــّر املعهد  

املتابعة  قيد  وهي  رويرتز،  رشكة  مع  بالتعاون 

أصبح  وبذلك،  متخّصص.  عمل  فريق  قبل  من 

طاّلبه  من  العديد  استقبال  العايل  املعهد  بإمكان 

يف  لإلشرتاك  املصارف  موظفي  ومن  الجامعة  ومن 

مختلف الدورات التدريبيّة حول »األسواق املاليّة«، 

وذلك ابتداًء من شهر أيار 2017. تراوح مدة الدورة 

حصص،  اىل  مقّسمة  ساعة  و30   20 بني  الواحدة 

جرى  وقد  ساعة.  ونصف  ساعتان  منها  كّل  مدة 

تجهيز قاعتني لهذا الغرض بطاقٍة استيعابيّة قدرها 

50 طالباً. 

 

بإمكان موظفي املصارف غري الحائزين عىل إجازة 

القسم  البكالوريا  شهادة  عىل  فقط  )إمنا  جامعية 

الثاين أو ما يعادلها(، اإلستفادة من الجدول الزمني 

تحصيلهم  ملتابعة  قيّمة  فرصة  منحهم  اىل  الهادف 

الدروس  يف  اإلجازة  عىل  والحصول  الجامعي 

املرصفيّة. هذا الجدول الجديد ال يتعارض مع دوام 

بعد  فرتة  يف  تبدأ  الدروس  أن  إذ  املوظف،  عمل 

الظهر ولثالثة أيام فقط يف األسبوع عىل مدى أربع 

سنوات.

لتحضري  تدريبيّة  دورات  تنظيم  املعهد  يواصل 

التقّدم إىل إمتحان »األنظمة  الراغبني يف  املرّشحني 

مرصف  تعميم  مبوجب  املفروض  اللبنانية«  املالية 

لبنان األسايس رقم 103. وقد اشرتك يف هذه الدورات 

مؤّخراً ما يزيد عن 200 موظف من مصارف عدة.

•

•

•

•


