
القسـم
الثالث

الموارد البشرّية في
المصارف اللبنانية

72
79
88

أوالً: العاملون في المصارف في لبنان في العام 2018
ثانيًا: نشـاطات مديرية تطوير الموارد البشرية في العام 2018

ثالثًا: نشاط المعهد العالي للدراسات المصرفية في العام الجامعي 2018-2017



التقرير السنوي 2018 0373 الموارد البشرية في المصارف اللبنانية

املرصيف  القطاع  يف  العاملني  عدد  انخفض   ،2018 العام  يف 

العام  نهاية  يف  موظّفني   25908 ليبلغ   %0,4 بنسبة  اللبناين 

العام 2017. وهي  نهاية  أشخاص يف  مقابل 26005  املذكور 

العاملة  عدد  فيها  ينخفض   2004 العام  منذ  األوىل  املرة 

املرصفية يف لبنان، علامً أن معدل منّوها راوح بني 2,5% و%3,1 

باب  أن  إالّ   .)2017-2013( األخرية  الخمس  السنوات  يف 

التوظيف لحاميل الشهادات الجامعية مل يتوقّف يف املصارف 

يف العام 2018، لكنه تباطأ وكان عدد الداخلني الجدد أدىن من 

عدد املوظفني الذين غادروا القطاع إّما لبلوغهم سّن التقاعد 

لقاء تعويضات أو  القانونية أو لتفضيلهم ترك العمل مسبقاً 

املصارف  بسياسة  التطور  هذا  تفسري  وميكن  أخرى.  ألسباب 

التكنولوجي  وبالتطور  من جهة،  التشغيلية،  النفقات  لضبط 

يف العمل املرصيف، من جهة أخرى. مع العلم أن املصارف تويل 

أهمية كبرية للتخّصصية يف املهام املرصفية وقد أنشأت وحدات 

التطورات واإلجراءات  تواكب  تُعنى بواضيع خاصة ودقيقة 

خصائص العاملين في المصارف
عىل صعيد الجنس )جندر(، تتميّز العاملة املرصفية يف لبنان 

بتزايد عدد العامالت وارتفاع نسبتهّن إىل 48,1% من مجموع 

نهاية  يف   %47,8(  2018 العام  نهاية  يف  القطاع  يف  العاملني 

العام 2017(، وذلك عىل حساب العاملني الذكور الذين شّكلوا 

51,9% من املجموع )52,2% يف العام 2017( يف نهاية العاَمنْي 

عىل التوايل. 

مزيداً  العازبني  نسبة  سّجلت  العائيل،  الوضع  صعيد  عىل 

من االنخفاض لتبلغ 36,5% من مجموع العاملني يف القطاع 

نهاية  العام 2018 مقابل 37,7% يف  نهاية  اللبناين يف  املرصيف 

بينهم  العازبني 9462 موظّفاً- وكان  العام 2017، وبلغ عدد 

نسبة  بالتايل  وارتفعت  عازبون.  و%48,9  عازبات   %51,1

املتزّوجني إىل 63,5% يف نهاية العام 2018، توزّعوا بني %53,6 

ذكور و46,4% إناث. 

عىل صعيد هرم األعامر، ال تزال حصة الذين هم دون سّن 

األربعني تحتّل الصدارة من مجموع العاملة املرصفية يف لبنان 

عىل الرغم من انخفاضها البسيط إىل 59,9% يف العام 2018 

الالفت  وكان   .2017 العام  يف  املجموع  من   %60,3 مقابل 

انخفاض عدد الذين هم دون الخامسة والعرشين من العمر 

يف إشارة إىل تباطؤ التوظيف الجديد يف املصارف اللبنانية. يف 

حني ارتفعت قليالً حصة الذين تراوح أعامرهم بني 40 و60 

العام الذي  العام 2018 مقابل 34,1% يف  سنة إىل 34,4% يف 

مقابل   %5,7 إىل  الستني  تجاوزوا  الذين  حصة  وكذلك  سبق، 

5,5% يف التاريَخنْي عىل التوايل.

العاملية، كوحديَتْ االمتثال وحامية العميل تستدعيان استخدام 

عدد مهم من ذوي الكفاءة. وقد بلغ، عىل سبيل الذكر، عدد 

لبنان  داخل  العاملة  املصارف  االمتثال يف  دوائر  املوظفني يف 

1187 موظفاً )503 يف املراكز الرئيسيّة و684 يف الفروع( يف 

نهاية العام 2018. 

ويف نهاية العام 2018، بلغ عدد املصارف العاملة يف لبنان 65 

فئاتها كاآليت: 23515  توزّع موظفوها عىل مختلف  مرصفاً،  

)وعددها 32  اللبنانية ش.م.ل.  التجارية  املصارف  يف  شخصاً 

العاملني، و1042 شخصاً يف  مرصفاً(، أي 90,8% من مجموع 

املصارف ش.م.ل. ذات املساهمة األكرثية العربية )عددها 7 

مصارف(، و408 موظفني يف فروع املصارف العربية )عددها 

7( و105 موظّفني يف فروع املصارف غري العربية )عددها 3( 

وكلّها رشكات  )عددها 16  األعامل  يف مصارف  و838 شخصاً 

مغفلة لبنانية ش.م.ل.(. 

أوالً:  العاملون في المصارف
في لبنان في العام 2018

وضمن  الجنس  حسب  املصارف  يف  العاملني  توزّع  ويبنّي 

الفئات العمرية املختلفة أن حصة الذكور تفوق حصة اإلناث 

يف الفئات العمرية من 40 سنة وما فوق، فيام تتفّوق نسبة 

اإلناث يف الفئة العمرية ما دون األربعني عاماً، علامً أن الفارق 

ويظهر توزّع املوظفني من الجنس الواحد عىل فئات األعامر املختلفة أن 64,6% من املوظفات هّن دون سّن األربعني مقابل 

55,4% لدى الذكور )65,3% مقابل 55,8% عىل التوايل يف نهاية العام 2017(

الخامسة والعرشين،  العمرية ما دون  الفئة  يربز بوضوح يف 

ما يعني أن العنرص األنثوي يطغى عىل الداخلني الجدد إىل 

القطاع.

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس على فئات األعمار - نهاية العام 2018 

توّزع العاملين والعامالت على فئات األعمار -  نهاية العام 2018 

ذكور )%(

إناث )%(

العدد اإلجمالي

ذكور )%(

إناث )%(

68.2  57.2  54.8  49.1  40.3  

31.8  42.8  45.2  50.9  59.7  

1480  41٢0  4795  13739  1774  

13451  7.5  17.5  19.5  50.1  5.3  

1٢457  3.8  14.2  17.4  56.1  8.5  

60 سنة وما فوق 50-60 سنة  40-50 سنة  25-40 سنة  دون 25 سنة 

المجموع 60 سنة   60-50  50-40  40-25 دون 25   
)العدد( وما فوق  سنة  سنة  سنة  سنة   
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عىل صعيد الرتبة، يف العام 2018، كانت غالبية املصارف تعتمد 

نظام الرتب الجديد املنصوص عليه يف عقد العمل الجامعي. 

املرّصح عنه مقابل %24  املجموع  التقنيون 76% من  وشّكل 

التي  الوظائف  التقنيّني هم شاغلو  بأن  التذكري  للكوادر. مع 

تحتاج إىل مهارات تّم اكتسابها عرب التعلّم والخربة والتدريب، 

وهم من ذوي القدرة عىل حّل املشاكل واإلرشاف عىل فريق 

عىل صعيد املستوى العلمي، تتميّز العاملة يف القطاع املرصيف 

اللبناين بكونها ذات مستوى علمي مرتفع. وقد وصلت نسبة 

نهاية  يف  املرصفية  العاملة  إجاميل  من   %79,9 إىل  الجامعيّني 

العام 2018، ويفرسَّ ذلك إىل حّد كبري بدخول املتخرّجني من 

وقد  اللبناين،  املرصيف  القطاع  إىل  الجامعية  الشهادات  َحَملَة 

ازداد عدد هؤالء يف العام 2018 حوايل 209 أشخاص توزّعوا 

بني 158 أنثى و51 ذكراً )+900 جامعي يف العام 2017 توزّعوا 

بني 498 أنثى و402 ذكراً(. 

عمل ومن ذوي املرونة يف العالقات مع الزبائن. أّما الكوادر 

فهم شاغلو الوظائف التي تحتاج إىل تحّمل مسؤوليات كبرية 

عىل  القدرة  لهم  وتكون  قيادية،  ومهارات  واسعة  ومعرفة 

بني  تقريباً  مناصفًة  العاملون  يتوزّع  وفيام  القرارات.  اتّخاذ 

الذكور واإلناث يف فئة التقنيّني، يتفّوق الذكور عىل اإلناث يف 

فئة الكودار. 

الجنس  حسب  املرصيف  القطاع  يف  العاملني  توزّع  ويظهر 

يف  الذكور  تجاَوْزن  اإلناث  أن  العلمي  التحصيل  ومستوى 

العام 2018، يف حني  نهاية  الجامعية يف  الشهادة  َحَملَة  فئة 

أن حصة اللوايت حصلَْن عىل شهادة البكالوريا أو ما يعادلها 

بلغت 40,3% من مجموع هذه الفئة وحصة اللوايت هّن دون 

مستوى البكالوريا 15,0% مقابل حصص أكرب للذكور.

توّزع العاملين والعامالت حسب الرتبة - نهاية العام 2018 

ذكور )%(

إناث )%(

54.4  50.6  

45.6  49.4  

الكوادر التقنيون   

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس والمستوى العلمي - نهاية العام 2018 

ذكور )%(

إناث )%(

العدد اإلجمالي

47.5  59.7  85.0  

52.5  40.3  15.0  

٢070٢  3150  ٢056  

شهادة جامعية بكالوريا أو ما يعادلها  دون البكالوريا   

الرواتب واألجور والتقدميات

التي  والتعويضات  الرواتب  مجموع  بلغ   ،2018 العام  يف 

مقابل  لرية  مليارات   2110,3 ملوظفيها  املصارف  خّصصتها 

 %5,7 نسبتُها  بزيادة  أي   ،2017 العام  يف  لرية  مليار   1996,9

)5,8% نسبة الزيادة يف العام 2017(. وتُعزى الزيادة يف العام 

ملوظفيها  املصارف  متنحها  التي  السنوية  الزيادة  إىل   2018

وارتفاع عدد أوالد املتزّوجني منهم، وما يستتبع ذلك من زيادة 

يف االشرتاكات املسّددة لتغطية الضامن الصحي والتعويضات 

منصوص  أخرى  وتقدميات  الخدمة  نهاية  وتعويض  العائلية 

عليها يف عقد العمل الجامعي. 

الواحد قد  السنوية للموظّف  الكلفة  وبذلك، يكون متوسط 

ارتفع إىل 81,5 مليون لرية )6,8 ماليني لرية شهرياً عىل أساس 

12 شهراً( مقابل 76,8 مليون لرية )6,4 ماليني لرية شهرياً عىل 

أساس 12 شهراً( يف العام 2017. مع العلم أن هذا املتوسط ال 

يعكس حقيقة ما يجنيه املوظّف من مختلف الفئات، ألنَّ مثة 

تفاوتاً يف الكلفة بني املوظّفني حسب معايري عّدة أبرزها الرتبة 

وسياسة األجور املطبّقة يف املرصف.

أما توزّع املوظفني من الجنس الواحد حسب مستوى التحصيل العلمي، فيبنّي أن أكرث من 87% من العامالت يف القطاع املرصيف 

حَصلْن عىل شهادة جامعية مقابل 73% لدى الذكور، يف حني أن نسبة اللوايت هّن دون مستوى البكالوريا تقّل عن 3% من إجاميل 

املوظّفات يف املصارف.

بلغت قيمة الرواتب قبل الرضيبة 1313,3 مليار لرية يف العام 

بزيادة  أي  العام 2017،  لرية يف  مليار   1263,4 مقابل   2018

نسبتُها 3,9% مقابل زيادة أعىل نسبتها 5,9% يف العام 2017. 

ويُعزى هذا االرتفاع إىل الزيادة السنوية التي متنحها املصارف 

للموظف  األسايس  الراتب  متوسط  يكون  وبذلك،  ملوظفيها. 

قد بلغ 3,2 ماليني لرية يُدفع 16 شهراً كام ينّص عقد العمل 

الجامعي مقابل 3,0 ماليني لرية يف العام 2017.

بلغت قيمة التعويضات العائلية 39,9 مليار لرية مقابل 39,2 

وهذه   .%1,8 نسبتُها  بزيادة  أي   ،2017 العام  يف  لرية  مليار 

الوطني  الصندوق  يف  املصارف  اشرتاكات  متثّل  التعويضات 

من  العاملني،  بأجر  مرتبطة  هي  التي  االجتامعي  للضامن 

جهة أوىل، وفائض املبالغ التي تدفعها املصارف إىل املوظفني 

ثانية. فبحسب  الضامن، من جهة  اشرتاك  زيادًة عىل معدل 

املعتمد من  التعويض  املصارف  الجامعي، تدفع  العمل  عقد 

لرية  ألف   33( االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  ِقبَل 

تعويض  من   %50 إليه  ُمضافاً  للزوجة(  لرية  ألف  و60  للولد 

مخّصصات  ازدادت  وقد  الزوجة.  تعويض  من  و%75  الولد 

توّزع العاملين والعامالت حسب مستوى التحصيل العلمي - نهاية العام 2018

ذكور )%(

إناث )%(

13451  73.0  14.0  13.0  

1٢457  87.3  10.2  2.5  

المجموع شهادة  بكالوريا أو  دون   
)العدد( جامعية  ما يعادلها  البكالوريا   
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االشرتاكات املدفوعة إىل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

بنسبة 1,7% واإلضافات بنسبة 1,4% يف العام 2018 قياساً عىل 

وعدد  املتأّهلني  املوظفني  عدد  تزايد  موازاة  2017، يف  العام 

األوالد الذين هم عىل عاتقهم.

يُعرف  ما  أو  واألمومة،  املرض  تعويضات  قيمة  ارتفعت 

 102,9 مقابل  لرية  مليارات   109,4 إىل  الصحي  بالضامن 

مليار لرية يف العام 2017، أي با نسبتُه 6,3%. وتشمل هذه 

للضامن  الوطني  للصندوق  املصارف  اشرتاكات  التعويضات 

االجتامعي حيث تبلغ مساهمتها حالياً 7% من أجر العاملني 

تسّدده  ما  وهي  واإلضافات،  املوظف(  يتحّملها   %2 )مقابل 

الصندوق  زيادًة عاّم يحصلون عليه من  للموظفني  املصارف 

مخّصصات  ازدادت  وقد  االجتامعي.  للضامن  الوطني 

العام  يف   %8,9 بنسبة  واإلضافات   %4,3 بنسبة  االشرتاكات 

عدد  ازدياد  إىل  ذلك  ويعود   .2017 العام  عىل  قياساً   2018

األشخاص أو األوالد الذين هم عىل عاتق املوظفني، باإلضافة 

متنحها  التي  الصحية  التقدميات  فروقات  بعض  زيادة  إىل 

املصارف للموظفني استناداً إىل عقد العمل الجامعي األخري. 

بلغت قيمة تعويضات نهاية الخدمة 270,9 مليار لرية مقابل 

ارتفعت  أنها  أي   ،2017 العام  نهاية  يف  لرية  مليار   231,3

بنسبة 17,1%. ويف التفصيل، ازدادت االشرتاكات املدفوعة إىل 

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي بنسبة 3,1% واملؤونات 

املصارف يف هذا  بأن مساهمة  التذكري  يجدر   .%31,7 بنسبة 

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

يف  لرية  مليار   376,8 إىل  األخرى  التعويضات  قيمة  ارتفعت 

سبق،  الذي  العام  يف  لرية   مليار   360 مقابل   2018 العام 

املكافآت،  التعويضات إىل  أي با نسبتُه 4,7%. وتشمل هذه 

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

تعويض  إىل  باإلضافة   )%15,8( النقل  وتعويض  العام 2018( 

التعويضات  من  وغريها  والوالدة  الزواج  وِمَنح  الصندوق 

وبدالت التمثيل واملالبس. 

ويف تفصيل املنح املدرسية، ارتفعت قيمتها اإلجاملية إىل 75,5 

مليار لرية يف العام 2018 مقابل 71,6 مليار لرية يف العام الذي 

إىل 17711 شخصاً  املستفيدين  األوالد  ارتفاع عدد  سبق مع 

مقابل 17278 تلميذاً يف العاَمنْي املذكوَريْن عىل التوايل. ففي 

املوظفني يف  املدرسية ألوالد  املنح  قيمة  بلغت  العام 2018، 

املدارس الخاصة، وعددهم 14152 تلميذاً، 55,6 مليار لرية، 

الواحد  للتلميذ  ألف لرية  يناهز 3 ماليني و920  أي بتوسط 

)علامً أن قيمة املنحة بحسب آخر عقد عمل جامعي محّددة 

بثالثة ماليني و500 ألف لرية(. وبلغت املبالغ التي تقاضاها 

الخاصة،  الجامعات  يف  املسّجلني  أوالدهم  عن  املوظفون 

وعددهم 2945 طالباً، 18,5 مليار لرية، أي أن متوسط قيمة 

 5 هو  )فيام  لبنانية  لرية  ألف  و280  ماليني   6 ناهز  املنحة 

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.

واستفاد أهايل الطالب امللتحقني بالجامعة اللبنانية، وعددهم 

أن  أي  لرية،  مليار   1,2 قدره  إجاميل  مبلغ  من  تلميذاً،   415

كام  لرية  ماليني   3 تقارب  منحة  من  استفاد  الواحد  الطالب 

هو منصوص عليه يف عقد العمل الجامعي. أما أوالد موظفي 

املصارف املسّجلون يف املدارس الرسمية، والذين بلغ عددهم 

199 ولداً يف العام 2018، فاستفادوا من منح إجاملية ناهزت 

289 مليون لرية، ما يعني أن متوسط املنحة يقارب ما يلحظه 

للتلميذ  لرية  ألف  و500  مليون  وهو  الجامعي،  العمل  عقد 

الواحد. 

العام  يف  لرية  مليار   59,6 إىل  النقل  تعويض  كلفة  ارتفعت 

2018 من 56,6 مليار لرية يف العام الذي سبق، أي با نسبته 

البنزين  5,3%. ويُعزى ذلك إىل ارتفاع متوسط سعر صفيحة 

الذي تعّممه جمعية املصارف شهرياً عىل األعضاء من حوايل 

23621 لرية يف العام 2017 إىل 27250 لرية يف العام 2018، يف 

ظّل ارتفاع أسعار النفط العاملية. 

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. فتخّصص 

ثم  املوظفني.  لتدريب  األجرية  الكتلة  من  نسبة  املصارف 

عىل  يفرض  املرصفية  للصناعة  العاملية  التطورات  تسارع  أن 

مجاالت  يف  متخّصصة  لدورات  موظفيها  إخضاع  املصارف 

التكنولوجيا  مع  بالتعامل  يتعلّق  ما  كّل  مؤّخراً  منها  عّدة، 

املالية )Fintech( وعدد من التكنولوجيات الجديدة لتطوير 

حياة  منط  مع  تتكيّف  جديدة  حلوالً  تقّدم  التي  التطبيقات 

إىل التحّقق واالمتثال ومكافحة تبييض  العمالء، إضافة طبعاً 

األموال وعمليات اإلرهاب وقانون االمتثال الرضيبي. ويشارك 

موظفو املصارف يف الدورات التدريبيّة التي تنظّمها مديرية 

تطوير املوارد البرشية يف األمانة العامة لجمعية املصارف.

دروساً  املصارف  موظفي  من  عدد  يتابع  أخرى،  جهة  من 

له  بات  الذي  للدراسات املرصفية،  العايل  املعهد  مرصفية يف 

الحّق يف منح املنتسبني إليه إجازات جامعيّة وشهادة ماجستري. 

وال بّد من التذكري بأن املصارف يف لبنان تلتزم دامئاً بضمون 

األطر  يحّدد  الذي   103 رقم  األسايس  لبنان  مرصف  تعميم 

لدى  توافرها  الواجب  واألدبية  والتقنية  العلمية  واملؤّهالت 

األشخاص املولَجني بامرسة بعض املهام يف القطاَعنْي املرصيف 

واملايل.
 

اللبناين  القطاع املرصيف  العالية يف  اإلنتاجية  يعّزز مقولة  وما 

ال  أنه  مع  اإلجاميل،  املحيل  الناتج  من   %6 بحوايل  مساهمته 

اإلجاملية.  اللبنانية  العاملة  اليد  من  متدنّية  نسبة  إالّ  يضّم 

كام أن مثّة ارتفاعاً ملؤرّش كّل من إجاميل املوجودات وودائع 

الزبائن وإجاميل الرأسامل إىل مجموع عدد العاملني يف القطاع 

املرصيف اللبناين يف العام 2018، كام يبيّنه الجدول الالحق.

نشري إىل أنه عند إعداد هذا التقرير، كان تجديد عقد العمل 

التي  العمل  وزارة  وساطة  ينتظر  ملّفه  وإنهاء  الجامعي 

تسعى إىل تقريب وجهات النظر بني اتحاد نقابات موظفي 

أن  ويُذكر  الجمعية.  يف  االجتامعية  الشؤون  ولجنة  املصارف 

املصارف  ملوظفي  االستشفايئ  التعاضد  صندوق  عمل  آلية 

العمل  عقد  يف  عليها  التوافق  تّم  والتي  التقاعد،  سّن  بعد 

الجامعي األخري، تؤكّد عمق التزام املصارف والجمعية بتوفري 

مدى  القطاع  هذا  يف  للعاملني  والالئق  الكريم  العيش  سبل 

الحياة. وللتذكري، فإن عقد العمل الجامعي املوقَّع بني جمعية 

إدارات  العالقة بني  املصارف ونقابة موظفي املصارف يحّدد 

وموظفي  جهة،  من  املصارف،  جمعية  يف  األعضاء  املصارف 

القضايا  كّل  يتناول  لبنان، من جهة أخرى. وهو  املصارف يف 

واإلجازات  والزيادات  والتعويضات  باملخّصصات  املتعلّقة 

كام  مختلفة،  أخرى  وأموراً  الرواتب  وسلّم  الطبية  والعناية 

يفرض العقد اعتامد التوصيف الوظيفي. 

بعض المؤشرات على إنتاجية العاملين في المصارف اللبنانية

إجمالي الموجودات/عدد العاملين )مليون د.أ.(

ودائع الزبائن/عدد العاملين )مليون د.أ.(

إجمالي الرأسمال/عدد العاملين )مليون د.أ.(

9.83  8.65  8.27  7.73  

6.81  6.56  6.51  6.24  

0.84  0.80  0.78  0.73  

نهاية نهاية  نهاية  نهاية   
2018  2017  2016  2015  

المصدر: مصرف لبنان – األمانة العامة لجمعية مصارف لبنان.
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1- لمحة عامة 
تستمّر مديرية تطوير املوارد البرشية يف إطار األمانة العامة 

لجمعية مصارف لبنان يف القيام بنشاطاتها يف املجاالت الثالثة 

للرشكات  املجتمعية  املسؤولية  التنظيمي،  التطوير  التالية: 

التنظيمي،  التطوير  إطار  ويف   ،2018 العام  ففي  والتدريب. 

شّكلت الجمعية مع مرصف لبنان ومع ممثيّل أربعة مصارف 

لبنان  يف  املايل  اإلندماج  تطبيق  كيفية  ملناقشة  عمل  فريق 

ومتابعته، وذلك عرب إقرتاحات لتعديل بعض التعاميم الحالية 

أو توصيات إلصدار تعاميم جديدة يف هذا اإلطار. كام واصلت 

املديرية تقديم املؤازرة والدعم لعدد من املصارف يف ما يخّص 

إعادة ترتيب سلّم الرتب لديها بحيث يتامىش مع مقرتح عقد 

العمل الجامعي. 

ABL-" من ناحية أخرى، ويف إطار برنامجها للتعلّم اإللكرتوين

"مكافحة  موضوع  يف  األوىل  مباراتني،  املديرية  أجرت   ،"eT

تبييض األموال" والثانية حول "أمان املعلوماتية" شارك فيهام 

كّل  للفائز يف  الجمعية  وقّدمت  املصارف.  عدد من موظفي 

املراكز  احتلّوا  الذين  األشخاص  نال  كام  قيّمة،  هدية  منهام 

الذهبي  اليوبيل  وميدالية  تقديرية  دروعاً  األوىل  الثالث 

لجمعية املصارف.

يف موضوع املسؤولية املجتمعية للرشكات، عملت املديرية عىل 

تحقيق األهداف الثالثة للتنمية املستدامة التي اختارتها بعد 

 "UN Global Compact" أن انضّمت جمعية املصارف إىل

بني  واملساواة  التعليم  نوعيّة  الجوع، تحسني  وهي: مكافحة 

تعاونت  األهداف،  هذه  تحقيق  أجل  ومن  والرجل.  املرأة 

الربامج  خالل  الغذاء  لتأمني  خريية  جمعيات  مع  املديرية 

التدريبية التي تُقام يف الجمعية، ومعلوم أن ريع هذا النوع 

من الخدمات الغذائية يعود ملساعدة العائالت املحتاجة. كام 

واسع من خالل  نطاٍق  املرصيف عىل  التعليم  املديرية  نرشت 

."ABL-eT" برنامجها للتعلّم اإللكرتوين

وككّل عام، قامت املديرية ببادرة إنسانية متثّلت بزيارة وفد 

تُعنى  التي  الجمعيات  من موظفي جمعية املصارف إلحدى 

باألوالد ذوي الظروف اإلجتامعية الخاصة وشارك يف نشاطات 

ترفيهية مع هؤالء األوالد وقّدم لهم الهدايا.

وبالنسبة اىل التدريب، تواصل املديرية تعاونها مع مديريات 

املوارد البرشية يف املصارف للوقوف عىل احتياجاتها التدريبية 

وإدراجها قدر املستطاع يف برنامجها التدريبي الّسنوي، الذي 

يصادق عليه مجلس إدارة الجمعية، ويتّم نرشه يف مطلع كل 

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

 Human Resources Development" باب  يف   "org.lb

وقد  الحاجة.  دعت  كلاّم  تيوميه  يتّم  كام   ،"Department

قامت املديرية يف السنة املاضية بتنفيذ الربنامج السنوي لعام 

2018 والذي يهدف كام يف كل عام اىل إغناء معارف العاملني 

قدراتهم  وتطوير  ومهاراتهم  كفاءاتهم  وتحسني  املصارف  يف 

مستجّدات  آخر  عىل  إطالعهم  اىل  كام  واملهنية،  الشخصية 

إىل  املرصيف  القطاع  بأداء  اإلرتقاء  أجل  من  املرصيف  العمل 

أفضل املستويات. 

خالل العام 2018، قامت املديرية بتدريب 1537 شخصاً يف 

مختلف النشاطات التدريبية، باإلضافة إىل 494 شخصاً تسّجلوا 

املديرية  وتناولت   ."ABL-eT"اإللكرتوين التعلّم  مرشوع  يف 

أو من  التدريبية  الدورات  من خالل  تسعة وثالثني موضوعاً 

 ،)GroupThink( خالل املحارضات/جلسات التفّكر الجامعي

حيث تّم تطوير بعض الربامج التي نُّفذت يف األعوام السابقة 

تبييض  ومكافحة  املرصفية،  للعمليات  القانونية  كالنواحي 

برامج  وبعض  ومضمون،  صياغة  املرصفية:  والعقود  األموال، 

مواضيع  إىل  التّطرق  جرى  كام  الشخصيّة.  القدرات  تعزيز 

حديثة، مثل: التخطيط الرأساميل وخطط التعايف، إعداد خطة 

امللف  إعداد  للمرصف،  األمد  متوسطة  واسرتاتيجية  تعايف 

ثانيًا:  نشـاطات مديرية تطوير الموارد البشرية
في العام 2018

 ،Blockchain ،اإلئتامين، مسار القرار اإلئتامين، علم البيانات

وغريها من املواضيع.

النشاط  نوع  حسب  المشاركين  توّزع   -2
التدريبي 

يف العام 2018، تـوزّع املشـاركون عىل مختلف أنواع التدريب، 

وكام هو مبنّي يف الرسم البياين أدناه، كاآليت: 1000 مشارك يف 

الدورات التدريبيّة لعموم موظفي القطاع ، والتي شّكلت ما 

يقارب 65% من نشاطات املديرية، 160 مشاركاً يف الدورات 

التدريبيّة الداخلية الخاصة بصارف معيّنة والتي شّكلت %10 

املحارضات/جلسات  يف  املديرية و377 مشاركاً  من نشاطات 

التفّكر الجامعي، وقد مثّل هذا النوع من النشاطات 25% من 

مجمل النشاطات التدريبيّة.

هي  القطاع  موظفي  لعموم  التدريبيّة  الدورات  أّن  يُذكر 

املشاركني  معلومات  تعزيز  إىل  هدفت  التي  الدورات 

محارضات  خالل  من  املرصيف  العمـل  مجاالت  يف  وقدراتهم 

وثالثة  واحد  يوم  بني  مّدتها  راوحت  وقد  تطبيقية،  وأعامل 

أيّام. أّما الدورات التدريبيّة الداخلية الخاصة بصارف معيّنة، 

التدريب يف املصارف يف وضع  فهدفت إىل مؤازرة مديريات 

وتنظيم برامج تدريبية خاصة بوظفيها، ونُّفذت هذه الربامج 

بحسب احتياجات هذه املصارف ومتطلّباتها. أخرياً، راوحت 

مّدة املحارضات بني ثالث وأربع ساعات وتّم التداول خاللها 

جلسات  أّما  والخارج.  لبنان  من  خرباء  مع  حديثة  بواضيع 

من  الّنوع  هذا  املديرية  استحدثت  فقد  الجامعي،  التفّكر 

عىل  تنطوي  قد  مهنية  مواضيع  مناقشة  بهدف  التدريب 

إشكاليات أو تباين يف وجهات النظر فتتّم اإلستعانة بأكادميينّي 

املصارف  يف  الخربة  ذوي  وبعض  املعني  املجال  يف  مختّصني 

لتُطرح األسئلة واإلستفسارات عليهم بغية توضيح كّل النقاط 

امللتبسة ثم يُصار إىل إصدار توصيات بشأنها.

ع المشاركين حسب نوع النشـاط التدريبي خالل العام ٢018 توزُّ

دورات تدريبية داخلية محارضات / تفكر جامعي دورات تدريبية 
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الدورات التدريبّية لعموم موظفي القطاع: يف العام 2018، 

منهم  موظف،   1000 الدورات  هذه  يف  املشاركني  عدد  بلغ 

التي  األموال  تبييض  مكافحة  دورة  إطار  يف  مشاركاً   181

عىل  وتوزّعوا  الخاصة  التحقيق  هيئة  مع  بالتعاون  أُجريت 

أربع مجموعات. كام كان اإلقبال كثيفاً عىل الدورة املتعلّقة 

بالقروض غري املنتجة وطرق تكوين املؤونات، والتي أُجريت 

بالتعاون مع لجنة الرقابة عىل املصارف وضّمت 94 مشاركاً. 

كذلك، شارك 92 شخصاً يف دورة األنظمة والقوانني املتعلّقة 

 Cyber Threat Intelligence Sharing ومفهوم GDPR بالـ

ديلويت  مؤّسسة  مع  بالتعاون  املديرية  نظّمتها  والتي   ،

Deloitte. أما باقي املواضيع، فتفاوتت نسب املشاركة فيها 

بإدارة  املتعلّقة  تلك  أبرزها  املصارف، وكان  أولويّات  بحسب 

املخاطر، وإدارة اإلقراض وعملياته، والتدقيق، واألمان وإدارة 

تكنولوجيا املعلومات واستعامالتها.

وعليه، تكون املديرية قد نظّمت 40 دورة حول 33 موضوعاً 

موظفي  لعموم  املتاحة  التدريبيّة  الدورات  إطار  يف  مختلفاً 

املصارف لهذا العـام. وتجدر اإلشـارة اىل أن املديرية تعاونت 

الدورات.  هذه  تنفيذ  أجل  من  وأجانب  محلّيني  خرباء  مع 

مع  يعمل  الداخيل  التدقيق  يف  دويل  بخبري  استعانت  فهي 

أجل  من  اليونانية  املصارف  لجمعية  التابع  التدريب  معهد 

دورة "الوقاية من اإلحتيال ومكافحة الفساد". أيضاً، تعاونت 

 ،Euromoney Learning Solutions لدى  خبرَيين  مع 

التجارة  "متويل  دورة  يف  التدريب  األول  الخبري  توىّل  بحيث 

الخارجية" وهو صاحب خربة عملية تفوق األربعني عاماً يف 

 Standard Chartered، يف  الخارجية  التجارة  متويل  مجال 

 Blockchain" دورة  يف  أّما   .Barclays Bank و   ،Lloyds

لدى  األمان  مستشارة  التدريب  تولّت  فقد   ،"for Leaders

 Maria Vigliotti الدكتورة Seratio blockchain platform

لديها   والتي   ،Sandblocks Consulting أّسست  التي 

عملت  كام  واألمان  التكنولوجيا  مجاالت  يف  واسعة  خربة 

املتزامنة  لألنظمة  األمان  رمز  من  التحّقق  يف  عدة  لسنوات 

األكادمييّة.  واألوساط  النووية  الصناعة  مجال  يف  وتطبيقاتها 

أمناط  وتحسني  العاطفي  "الذكاء  دورة  يف  التعاون  تّم  أخرياً، 

 Meirc مؤّسسة  مع   "Emotional Intelligence الحياة 

مجلس  أعضاء  أحد  التي حرض   Training & Consulting

ادارتها للتدريب، وهو أخصايئ يف السلوك التنظيمي وبخاصة 

والعمليات  البرشية  املوارد  القيادة،  االسرتاتيجية،  اإلدارة  يف 

الكفاءات  تطوير  يف  خبري  أنه  كام  للمؤّسسات،  التنفيذية 

البرشية.

حول  التفاصيل  جميع  التقريـر  بهذا  ملحق  جدول  ويعرض 

املشاركة يف املواضيـع التـي تّم تناولهـا فـي إطـار هـذا النوع 

من الدورات وعدد ساعات التدريب يف كّل منها، وكذلك توزّع 

املشاركني حسب الجنس وعدد سنوات الخدمة والرتبة.

إطار  يف  معّينة:  مبصارف  الخاصة  الداخلية  الدورات 

تبييض  مكافحة  دورة  تنظيم  جرى  الدورات،  هذه 

األموال ألربعة مصارف شارك يف مجملها 160 شخصاً.

يف  شارك  الجامعي:  التفكّر  املحارضات/جلسات 

املحارضات وجلسات التفّكر الجامعي 377 شخصاً، من 

بينهم 93 شخصاً شاركوا يف جلسة تفّكر جامعي حول 

القانون ومدى أهمية تطبيقه يف  إىل  GDPR تطرّقت 

تفّكر  جلسة  يف  شخصاً   79 وشارك  اللبنانية.  املصارف 

املعلومات  تكنولوجيا  جودة  ضامن  حول  جامعي 

التي  للتطبيق  املّتبعة  واملبادئ  األهداف  ومراقبتها: 

نظّمتها املديرية بالتعاون مع لجنة الرقابة عىل املصارف 

اللجنة  تعميم  ورد يف  ما  ملناقشة   "Logica" ومؤّسسة 

العاملي  التوّجه  عىل  وإلطالعهم   4 الفقرة  يف   272 رقم 

اىل  إضافًة  لتطبيقه  املنافع  وأهم  املوضوع  هذا  حول 

وجمعت  التطبيق.  عدم  جرّاء  من  املحتملة  املخاطر 

ناقشوا خاللها  63 شخصاً  اإلمتثال  الحوار حول  طاولة 

 The Bank of يف  األموال  تبييض  مكافحة  مدير  مع 

 56 شارك  كام  عّدة.  مواضيع   New York Mellon

شخصاً يف املحارضة حول Cloud Adoption بالتعاون 

مع Kloudr وAmazon Web Services الذين عرضوا 

املنافع املجنيّة من املوضوع واإليجابيّات التي تتأّت منه 

التكنولوجيا  استعامل  خالل  من  املرصيف  القطاع  عىل 

مع  بالتعاون  محارضة  تنظيم  تّم  ذلك،  اىل  الحديثة. 

 ،FATCA related certifications حول   Deloitte

شارك فيها 53 شخصاً. ومن أهّم املواضيع التي طُرحت 

 " فاتكا   " قانون  حول  املشاركني  معلومات  تيويم 

وتزويده  املصارف  يف  عنها  املسؤول  دور   ،FATCA

وأهمية  للقوانني  اإلمتثال  رضورة  مرجعية،  بقامئة 

أخرياً،  املجال.  هذا  يف  دورية  شهادات  عىل  الحصول 

ُعقدت محارضة ملناقشة املسؤولية املجتمعية للرشكات 

بالتعاون  سنوياً  تنظيمها  يتّم  لقاءات  سلسلة  ضمن 

وقد   ،  Global Compact Network Lebanon مع 

حول  املامرسات  أفضل  ناقشوا  شخصاً   33 حرضها 

املجتمعية للرشكات  باملسؤولية  املعنيّة  الجهات  إرشاك 

تجربتني  عرض  وتّم   "Stakeholders’ Engagement"

ناجحتني يف هذا املجال ملرصفني لبنانيَّني.

•

•

    »GDPR« جلسة تفّكر جماعي حول

جلسة تفّكر جماعي  حول »ضمان جودة تكنولوجيا المعلومات 
ومراقبتها: األهداف والمبادئ المّتبعة للتطبيق« 1

محاضرة حول »المسؤولية المجتمعية للشركات« 2

 طاولة حوار حول »اإلمتثال«

 3 »Cloud Adoption«  محاضرة حول

 4 »FATCA«  الشهادات المرتبطة بقانون

المجموع العام

38  93  

23  79  

22  33  

45  63  

33  56  

34  53  

45  377  

المصارف/  موضوع الندوة / جلسات التفّكر الجماعي  عدد المشاركين 
المؤّسسات المشاركة    

»Logica« 1 بالتعاون مع »لجنة الرقابة على المصارف« ومؤسسة
»Global Compact Network Lebanon« ٢ بالتعاون مع
 »Amazon Web Services« و »Kloudr« 3 بالتعاون مع

4 بالتعاون مع مؤّسسة »ديلويت« في لبنان

ويف ما ييل أهم التفاصيل حول مضامني مختلف هذه األنواع من النشاطات التدريبّية لعام 2018:
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3- عدد ساعات التدريب 

الدورات  يف  املشاركني  حول  املدّونة  اإلحصاءات  من  يتّضح 

العام  خالل  الخاصة  الداخلية  والدورات  العامة  التدريبيّة 

 1160 بلغ  هؤالء  عدد  أن  امللحق(  الجدول  )أنظر   2018

ساعة   13,6 بعّدل  أي  ساعة   15831 ملدة  تدّربوا  شخصاً، 

للمتدرّب الواحد. 

ومن املالَحظ أن متوّسط عدد ساعات التدريب يف الدورات 

لعدد  السنوي  العام  املتوّسط  عن  يزيد  العامة  التدريبيّة 

ساعات التدريب )13,6( ليصل إىل 15 ساعة للمتدرّب الواحد، 

فيام يبلغ حوايل 3,5 ساعات يف الدورات الداخلية الخاصة.

4- خصائص المتدّربين 

الجامعي  التفّكر  املحارضات/جلسات  يف  املشاركني  باستثناء 

خصائص  حول  إحصائية  معلومات  املديرية  تجمع   ،)377(

جميع املشاركني املتعلّقة بالجندرة وسنوات الخربة والرتبة. 

النسب المئوية للمشاركة في الدورات التدريبية والداخلية حسب الجنس،
سنوات الخدمة والرتبة 

إناث 

ذكور

أقل من 5 سنوات

5-10 سنوات

أكثر من 10 سنوات

التقنيون

الكوادر الوسطى

اإلداريون

المجموع

%57.50  %48.60  

%42.50  51.40 %  

%34.38  %31.40  
%21.88  %28.90  
%43.75  %39.70  

%79.38  %70.10  
%20  %20.80  

%0.63  %9.10  

%100  %100  

دورات داخلية دورات تدريبية    

يالَحظ من الجدول أعاله تقارب نسبة اإلناث والذكور لجهة 

املشاركة يف الدورات التدريبيّة العامة ورجحان نسبة اإلناث 

مشاركة  أيضاً  امللفت  ومن  الخاصة.  الداخلية  الدورات  يف 

 10 عن  لديهم  الخربة  سنوات  عدد  تزيد  الذين  املوظفني 

الخاصة،  والداخلية  العامة  التدريبية  الدورات  يف  سنوات 

اإلقراض  وإدارة  املخاطر،  بإدارة  تتعلّق  مواضيع  يف  سيّام  ال 

املعلومات،  تكنولوجيا  وإدارة  واألمان،  والتدقيق،  وعملياته، 

إليهم وإلدارة املصارف.  بالنسبة  نظراً ألهمية هذه املواضيع 

الوافدين  خصوصاً  مرتفعة،  التقنيّني  مشاركة  نسبة  وتبقى 

الجدد إىل القطاع.

5- تقييم التدريب
يف نهاية كّل نشاط تدريبي، تقوم املديرية بجمع مالحظات 

املشاركني من خالل استامرة تبنّي رأيهم لجهة درجة اإلستفادة 

وطريقة  بعملهم  صلتها  املطروحة،  املواضيع  التدريب،  من 

النظري  الجانب  بني  التوازن  املدرّب،  قبل  من  عرضها 

املواضيع،  وتوزيع  التدريب  مدة  العملية،  والتطبيقات 

يدّون  كام  اإلدارية.  والخدمات  املستخدمة  املستندات 

اقرتاحات  ويعرضون  سلبية  أو  إيجابية  املشاركون مالحظات 

إليها.  التطرّق  يوّدون  جديدة  مواضيع  أو  التدريب  لتحسني 

وقد ثبت لنا يف العام 2018 استحسان عدد كبري من املصارف 

للمواضيع التي تّم اختيارها وللمدّربني عىل حدٍّ سواء.

كام  املشاركني،  مالحظات  عىل  دورياً  العامة  األمانة  وتطّلع 

تتواصل مع اإلدارات العامة للوقوف منها عىل اآلثار املبارشة 

ملا  وتطويرها  تحسينها  بغية  النشاطات،  لهذه  املبارشة  وغري 

وبالتايل  البرشية،  املوارد  إنتاجية  إيجايب عىل  تأثري  لذلك من 

عىل منّو املصارف وتطوير عملها.

ويستمّر التعاون بني إدارات املصارف واألمانة العامة للجمعية 

كّل  املصارف  إليها  تحتاج  التي  التدريب  مواضيع  اختيار  يف 

عام من خالل لجنة املوارد البرشية والشؤون االجتامعية. كام 

تتواصل إدارات املوارد البرشية يف املصارف مع مديرية تطوير 

املوارد البرشية يف الجمعية يومياً من أجل تسجيل موظّفيها 

يف مختلف النشاطات التدريبية ومتابعتهم عن كثب، وذلك 

حرصاً منها عىل تحقيق أفضل النتائج.

6- النشاطات المكّملة ألعمال التدريب

املستندي  االعتامد  يف  إختصاص  شهادات  إمتحانات  تنظيم 

والكفاالت والتجارة الدولية: واصلت املديرية إجراء امتحان 

شهادة اختصاص يف االعتامد املستندي "CDCS" والكفاالت 

تنظيمها  يتّم  والتي   ،"CITF" الدولية  والتجارة   "CSDG"

واملالية  املرصفية  للدراسات  الربيطاين  املعهد  مع  بالتعاون 

)LIBF(. تقّدم إىل اختبار CDCS ثالثة مرّشحني من لبنان، 

وتقّدم شخص من لبنان أيضاً إىل اختبار CSDG. أّما اختبار 

CITF فقد تقّدم إليه شخص من الكويت، ونُظّمت اإلختبارات 

الثالثة يف 6 نيسان 2018 يف مبنى جمعية مصارف لبنان. 

املرصيف  للتدريب  األوروبّية  الشبكة  نشاطات  متابعة 

"EBTN": تتابع مديرية تطوير املوارد البرشية أعامل هذه 

الشبكة منذ انضامم جمعية املصارف إىل عضويتها، وتشارك 

يف معظم نشاطاتها. ولقد شاركت خالل العام 2018 يف اللقاء 

التداول  الفائت بهدف  الذي أقيم يف رصبيا خالل شهر آذار 

يف مواضيع عّدة، أبرزها دور املؤّسسات، والتعليم والتدريب 

مدير  وألقى  الرقمي.  العامل  يفرضها  التي  التحّديات  ظّل  يف 

اإلندماج  حول  محارضة  الجمعية  يف  البرشية  املوارد  تطوير 

املايل يف لبنان.

مشاركة املديرية يف نشاطات CrossKnowledge: شاركت 

املديرية يف اإلجتامع السنوي لـــــ CrossKnowledge، وهي 

الجمعية.  اعتمدتها  التي  اإللكرتونية  املنّصة  صاحبة  الرشكة 

وشارك  باريس،  يف  األول  ترشين  منتصف  يف  اإلجتامع  أقيم 

الجلسات  متحورت  بلداً.   36 من  شخص   600 من  أكرث  فيه 

التواصل  بكيفية  تتعلّق  مختلفة  مواضيع  حول  اإلثنتا عرشة 

مع املعنيّني بهذا النوع من التدريب عىل الوجه األفضل لخلق 

بأفضل  اإلستعانة  ومتّت  ومتكاملة.  تفاعلية  تعليمية  تجربة 

الخرباء يف مجال التدريب والتطوير يف العامل.

ورشات عمل داخلية ملوظّفي جمعية املصارف

الجمعية  ملوظفي  داخلية  تدريبيّة  دورة  املديرية  نظّمت 

بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناين، حيث تدرّب املشاركون 

لدى  الترصّف  كيفية  وأهّمها  األولية،  اإلسعافات  عىل  فيها 

الذي  الشخص  ومساعدة  الضحايا،  وإسعاف  حادث  حصول 

يتعرّض لإلختناق أو لنزيف حاّد، ومعالجة الحروق ولسعات 

اإلبالغ  وأيضاً  بفعالية،  الجروح  معالجة  وكيفية  الحرشات، 

عملية  تطبيقات  عرب  ذلك  كّل  املختّصة؛  املساعدة  لتأمني 

ولعب أدوار.
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فة، المتخّصصة والداخلية  توّزع المشاركين في الدورات التدريبية المكثَّ

عدد
ذكرالدورات

أقل من 5
سنوات

التقنيون بين 5 و10 
سنوات

الكوادر 
الوسطى

أكثر من 10 
سنوات

اإلداريون عدد 
أنثىالمشاركين

توزع المشاركين 
حسب الجنس

توزع المشاركين 
حسب سنوات الخدمة

توزع المشاركين 
عدد المصارف حسب الرتبة

المشاركة /  
المؤسسات المالية

عدد ساعات التدريب 
للدورة الواحدة

إجمالي عدد 
ساعات التدريب

إدارة المخاطر

التخطيط الرأسمالي وخطط التعافي

إعداد خطة تعافي واستراتيجية متوسطة األمد للمصرف

إدارة األصول والخصوم وتسعير األموال القابلة للتحويل

توزيع األصول وإدارة مخاطر اإلستثمارات

إدارة اإلقراض وعملياته 

إعداد الملف اإلئتماني

مسار القرار اإلئتماني

القروض غير المنتجة وطرق تكوين المؤونات

إدارة الخزينة والمنتجات المالية

عمليات القطع واألسواق المالية 

تنفيذ العمليات المتعّلقة بالقطع واألسواق المالية 

المنتجات المالية ومخاطرها

تمويل التجارة الخارجية واألدوات المسندة

تمويل التجارة الخارجية

النواحي القانونية والتنظيمية

مكافحة تبييض األموال 

General Data Protection Regulation & Cyber Threat

العقود المصرفية: صياغة ومضمون

النواحي القانونية للعمليات المصرفية

المحاسبة، إعداد الموازنة والرقابة المالية

أسس التمويل لغير المتخصصين فيه

التدقيق

الوقاية من اإلحتيال ومكافحة الفساد

األمان

األمان السيبراني

الجوانب اإلدارية

مبادئ التأمين في الفروع المصرفية

أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية

ورشة عمل للمساعدين التنفيذيين

تطوير المهارات لحّل النزاعات

إدارة المشاريع

دورات تدريبية

196  7  17  6  9  13  11  11  6  14  14  28  1  

252  9  14  6  12  10  14  11  3  11  17  28  1  

324  12  14  7  8  12  15  6  6  14  13  27  1  

256  16  9  2  4  10  5  6  5  9  7  16  1  

378  14  13  1  1  25  4  9  14  10  17  27  1  

546  21  12  1  5  20  9  15  2  18  8  26  1  

658  7  27  10  23  61  50  28  16  43  51  94  3  

680  40  12  0  0  17  2  1  14  7  10  17  1  

352  32  8  0  2  9  3  5  3  4  7  11  1  

168  14  9  0  4  8  2  9  1  8  4  12  1  

543  3  30  3  32  146  66  41  74  105  76  181  4  

368  4  36  25  16  51  42  10  40  27  65  92  1  

336  12  13  2  7  19  12  7  9  20  8  28  1  

630  21  12  0  2  28  8  7  15  14  16  30  1  

126  14  6  0  1  8  1  4  4  5  4  9  1  

336  14  16  4  5  15  9  7  8  16  8  24  1  

336  14  14  0  2  22  12  6  6  24  0  24  1  

126  14  4  1  7  1  8  1  0  6  3  9  1  

720  36  8  1  2  17  3  10  7  8  12  20  1  

336  21  7  2  5  9  7  6  3  11  5  16  1  

168  14  7  0  6  6  2  4  6  4  8  12  1  

546  21  17  1  6  19  13  12  1  9  17  26  1  

490  14  20  5  7  23  15  8  12  8  27  35  1  

فة، المتخّصصة والداخلية  توّزع المشاركين في الدورات التدريبية المكثَّ

دورات
تدريبية عامة

دورات
تدريبية عامة

ذكر

ذكر

أقل من 5
سنوات

أقل من 5
سنوات

التقنيون

التقنيون

بين 5 و10 
سنوات

بين 5 و10 
سنوات

الكوادر 
الوسطى

الكوادر 
الوسطى

أكثر من 10 
سنوات

أكثر من 10 
سنوات

اإلداريون

اإلداريون

عدد 
المشاركين

عدد 
المشاركين

أنثى

أنثى

توزع المشاركين 
حسب الجنس

توزع المشاركين 
حسب الجنس

توزع المشاركين 
حسب سنوات الخدمة

توزع المشاركين 
حسب سنوات الخدمة

توزع المشاركين 
حسب الرتبة

توزع المشاركين 
حسب الرتبة

عدد المصارف 
المشاركة /  

المؤسسات المالية

عدد المصارف 
المشاركة /  

المؤسسات المالية

عدد ساعات التدريب 
للدورة الواحدة

عدد ساعات التدريب 
للدورة الواحدة

إجمالي عدد 
ساعات التدريب

إجمالي عدد 
ساعات التدريب

تنمية القدرات الشخصية

مهارات التفاوض

تدريب المدّرب

الذكاء العاطفي وتحسين أنماط الحياة

إدارة الوقت والذات

آداب السلوك المهني

مهارات كتابة التقارير

 تعّلم وإتقان اللغة اإلنكليزية

إدارة تكنولوجيا المعلومات واستعماالتها

علم البيانات

Predictive Machine Learning Analytics

المستجدات واإلتجاهات المستقبلية

Blockchain for Leaders

المجموع  

دورات تدريبية داخلّية

مكافحة تبييض األموال 

المجموع 

المجموع العام 

دورات تدريبية

دورات تدريبية

357  21  7  3  5  9  11  5  1  7  10  17  1  

224  14  10  2  2  12  7  7  2  14  2  16  1  

270  18  6  2  8  5  10  2  3  12  3  15  1  

224  14  7  1  2  13  6  7  3  9  7  16  1  

126  14  4  2  3  4  6  1  2  3  6  9  1  

70  7  4  0  0  10  3  3  4  5  5  10  1  

4345  55  12  0  4  75  18  31  30  31  48  79  3  

560  3.5  4  1  32  127  70  35  55  92  68  160  4  

560  3.5  4  1  3٢  1٢7  70  35  55  9٢  68  160  4  

15831  590.5  40  9٢  ٢40  8٢8  467  3٢4  369  578  58٢  1160  44  

364  14  13  1  11  14  13  5  8  5  21  26  1  

210  42  4  0  1  4  2  2  1  2  3  5  1  

210  14  12  3  6  6  8  2  5  3  12  15  1  

15٢71  587  36  91  ٢08  701  397  ٢89  314  486  514  1000  40  



التقرير السنوي 2018 0387 الموارد البشرية في المصارف اللبنانية

التزاماً من املعهد العايل للدراسات املرصفية بواصلة رسالته 

كرشيك للمصارف اللبنانية يف جهودها اإلعداديّة والتدريبيّة، 

ومهني  أكادميي  تعليم  بتقديم  الناجح،  عمله  املعهد  تابع 

عايل الجودة لعرشات األشخاص يف كّل من القسمنْي الفرنيس 

واإلنجليزي. ويف هذا السياق، منح املعهد شهادة اإلجازة إىل 

تخّصصاته  يف  خّريجاً   45 إىل  املاجستري  وشهادة  خّريجاً   15

األربعة اآلتية:

يعمل معظم طالب املاجستري )حوايل 80%( يف القطاع املرصيف 

الذي يقوم بتمويل غالبية أقساطهم الجامعية. ومتتّد دراسة 

الطالب  خاللها  يتابع  سنتني،  فرتة  عىل  املاجستري  برنامج 

صفوفهم بفعالية من دون اإلخالل بواجباتهم املهنيّة، بحيث 

من  أسبوعيًا  مرات  ثالث  هو  للدروس  الزمني  الجدول  أن 

الساعة الخامسة عرصاً حتى الساعة التاسعة والنصف مساًء.

لبنان، واصل  الصادر عن مرصف  التعميم رقم 103  بوجب 

شهر  من  اعتباراً  ونظّم  -املهنيّة،  األكادميية  خدماته  املعهد 

من  املصارف  موظفي  من  لعدد  تدريبيّة  دورات   2018 أيار 

االئتامن  شهادة  مشاركًا   65 حاز  أن  فكان  الفئات،  مختلف 

املرصيف فيام حاز 75 مشاركًا شهادة األنظمة املالية اللبنانية.

التحق   ،2018 األول  وكانون  أيلول  بني  املمتّدة  الفرتة  ويف 

بهذين الربنامجني 235 مشاركًا إضافيًا.

يعمل املعهد أيًضا عىل إعداد دورات تدريبية جديدة لتلبية 

متطلّبات القطاع املرصيف. وعىل سبيل املثال، مثّة دورات يجري 

تحضريها يف مجال التدريب املهني للموارد البرشية. كام أن 

املعهد عىل استعداد لتنظيم دورات مصّممة خصيًصا ملصارف 

احتياجاتها  من  أّي  تغطية  أجل  من  طلبها  عىل  بناًء  معيّنة 

الذاتية  التدريبيّة  مقدراته  عىل  مرتكزاً  الخاصة،  التنموية 

ومستعيناً، عند الحاجة، بخربات مشاركني دولينّي.

الوظائف  املعهد يف معرض  املنرصم، شارك  الدرايس  العام  يف 

السنوي الذي تقيمه سنوياً جامعة القديس يوسف كام نظّم 

مجلس إدارة املعهد مأدبة عشاء يف شهر أيار 2018 عىل رشف 

ممثيّل  من  وعدد  سالمه  رياض  السيد  لبنان  مرصف  حاكم 

املصارف واملؤّسسات الداعمة بانتظام لدور املعهد وجهوده. 

إدارة املخاطر  

الخدمات املرصفية الرقميّة والتكنولوجيا املاليّة    

ائتامن التجزئة واملؤّسسات

األسواق املاليّة

ثالثًا:  نشاط المعهد العالي للدراسات المصرفية 
في العام الجامعي 2017-2018
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