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الرئيــــس 

الدكتور سليم صفير
رئيس مجلس إدارة، مدير عام 

بنك بيروت ش.م.ل. )75(

نائـب الرئيـس 

السيد نديم القصار
مدير عام

فرنسبنك ش.م.ل. )1(

ر ـّ أميــن السـ

السيد وليد روفايل
رئيس مجلس إدارة، مدير عام

البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. )10(

أميـن الصنـدوق 

الدكتور تنال الصّبــاح
رئيس مجلس إدارة، مدير عام

البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. )63( 

السيد سعد األزهري
رئيس مجلس إدارة، مدير عام 

بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.)14(

السيد محمد الحريري
رئيس مجلس إدارة، مدير عام

بنك البحر المتوسط ش.م.ل. )22( 

السيد سمعان باسيل
رئيس مجلس إدارة، مدير عام

بنك بيبلوس ش.م.ل. )39(

السيد سمير حنا 
رئيس مجلس إدارة، مدير عام

بنــك عوده ش.م.ل. )56(

السيد أنطون صحناوي
رئيس مجلس إدارة، مدير عام

بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل. )19(

الشيخ غسان عساف
رئيـس مجلس إدارة، مدير عام

بنك بيــروت والبالد العربية ش.م.ل. )28(

الدكتور جوزف طربيه 
رئيس مجلس إدارة، مدير عام 
اإلعتماد اللبناني ش.م.ل. )53(

السيد عبد الـرّزاق عاشور
رئيـس مجلس إدارة، مدير عام

فينيسيا بنك ش.م.ل. )58(

األعضـــاء

األمــانــة العــامة

المعهد العالي للدراسات المصرفية

جمعية مصارف لبنـان

) ( رقم المصرف على الالئحة الرسمية الصادرة عن مصرف لبنان.

األمين العام
الدكتور مكرم صادر

مدير اإلعالم والعالقات العامة
السيد جورج أبي صالح

مدير الدراسات واإلحصاء
الدكتور الياس األشقر

مدير تطوير الموارد البشرية
السيد بشارة خّشان

مدير الشؤون المالية واإلدارية
السيد كرم يارد

المدير: الدكتور وليد يازجي
العنوان: بيروت، شارع هوفلين

حرم العلوم اإلجتماعية/جامعة القديس يوسف
هاتف: )961+( )1( 204739 
فاكس: )961+( )1( 204738

iseb@usj.edu.lb :البريد اإللكتروني
www.abl.org.lb :الموقع اإللكتروني

العنوان: بيروت، الصيفي، شارع غورو،
بناية الجمعية

الرمز البريدي: بيروت 2028 1212 لبنان
ص.ب.: 976 بيروت – لبنان

هاتف: )961+( )1( 970500 : 
فاكس: )961+( )1( 9705001 

www.abl.org.lb :الموقع اإللكتروني
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الرئيس

جورج عشي
المقّرر

 انطوان مرعب
األعضاء

رنده ابو سليمان
سليم المعوشي

بسيم كنعان
عادل زيدان

غالب محمصاني
محمد خضر سليم

أسامه اسطه
مارك دو شادارفيان

عباس الحلبي
طانيوس األشقر

نصري دياب
ندى رزق الله

اللجنة القانونية 

الرئيس
نديم غنطوس

المقّرر
عماد الفتى

األعضاء
شوقي بدر

ميشال صوايا
بانا عقاد األزهري

سينتيا األسمر

نديم شبير
زياد عيتاني

جوسان معلوف
جورج ابي صالح

لجنة المصارف العربية واألجنبية 

الرئيس
رفول رفول

المقّرر
نبيه صّدي

األعضاء
غسان صوايا

سليمان معراوي
نجيب غانم

محسن نعماني
الياس األشقر

انطوان الوندس
فؤاد بعلبكي

مارسيل عطار
ايلي بركات

لجنة التنظيم وأنظمة المعلومات والمعلوماتية

الرئيس
مروان بركات

المقّرر
وليد عيسى

األعضاء
نسيب غبريل

الياس ابي مراد
روجيه داغر

نجيب سمعان

ايزابيل صعيبي تكلي
نخله خنيصر

فاضلة الصّباح
الياس األشقر

لجنة الدراسات

الرئيس
غسان عساف

المقّرر
فريد لحود

األعضاء
وليد نجا
روي ربيز

أمين بساط
نصري باخوس

سهيل جعفر
الياس باز
كرم يارد

رايا روفايل نحاس
جانين كابنجي

ندى عواد رزق الله
مازن تيماني

سعدى صعب
فيرا شمعون

لجنة اإلدارة الرشيدة

الرئيس
شهدان الجبيلي

المقّرر
داني نصار

األعضاء
فؤاد خليفة 
سعيد جبران

كارن زابلوسكي
مروان ابو عاصي

جو بستاني
ندين أبو زيد حرب

رندة يونس
كارال ناصيف

محمد سعيد الحص
مالك قسطه

أمين بساط
مروان محّرم
غسان مزوق

ايلي فرح
ناتالي داغر

مازن تيماني

لجنة التحّقق )Compliance(  ومكافحة تبييض األموال

الرئيس
سليم حبيب

المقّرر
ميشال خديج

األعضاء
فيليب الحاج
منير طوقان

فادي فليحان
يوسف نصر

يوسف فقيه
ميشال نجار

كرم يارد

جان مدلج
نهى ابو سعد

كميل مجاعص
أسعد معوشي

هنري تابت
غيثان طّيارة

لجنة الشروط واالستثمار المصرفي 

الرئيس
رامي النمر

المقّرر
تانيا مسّلم

األعضاء
منى الخوري 

جيرار رزق
باسكال مقصود 

دحروج
تانيا طّياح

عادل ساتل
غادة الشامي

خالد عبد الصمد

جوزفين شاهين
بشير يقظان
هنري بوييه

ندى عواد رزق الله
انطون سميا
ماريا هراوي

الياس األشقر

لجنة المخاطر المصرفية
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الرئيس
تنال الصّباح

المقّرر
بشارة خّشان

األعضاء
رانيا الجمل
بيار أبو عّزه

نقوال سمعان
فادي حايك

نائيري مانوكيان
ربيع ياغي

جورج بحلق
هنري الهاشم

محمد شمس الدين
بديع القزي

هال عاشور صفي الدين
 سيلفي أبي راشد

لجنة الموارد البشرية والشؤون االجتماعية

الرئيس
جان رياشي

المقّرر
فادي عسيران

األعضاء
ايلي شامي
منى مروه
لينا مكارم

كريم حبيب
دانيا أبو زينب

إميل ألبينا 

جميل قديم
نيكول أبو جودة

أالن وّنا
ألكسندر سالم

ميشال ساروفيم
الياس األشقر

لجنة مصارف األعمال واألسواق المالية

الرئيس
ندى الطويل

المقّرر
دانيا القصار

األعضاء
تانيا رزق

ايزابيل نعوم
طارق بالل

سامي نصيري
جورج أبي صالح

ايلي البير عازار
زينة زامل

حبيب لحود
جان طرابلسي

لجنة اإلعالم

الرئيس
معتصم محمصاني

المقّرر
معتّز نطفجي

األعضاء
خالد الفقيه

هاني الحسامي
جورج ابي صالح

أسامه حلمي 
شفيق محّرم

لجنة المصارف اإلسالمية
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بموجب القرار 13312 تاريخ 25 شباط 2021

أ - األعضاء العاملون
)1( فرنسبنك ش.م.ل.   1

)3( بنك مصر لبنان ش.م.ل.   2
)5( البنك العربي ش.م.ع.  3

)9( مصرف الرافدين     4
)10( البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.  5

)11( البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.  6
)14( بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.  7

)16( بنك فدرال لبنان ش.م.ل.  8
)19( بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.  9

)22( بنك البحر المتوسط ش.م.ل.  10
)28( بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.  11

)34( المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل.)*(  12
)36( بنك االعتماد الوطني ش.م.ل.  13

)39( بنك بيبلوس ش.م.ل.     14
)41( مصرف اإلسكان ش.م.ل.  15

)43( بنك التمويل ش.م.ل.  16
)48( سرادار بنك ش.م.ل.   17

)52( بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.  18
)53( االعتماد اللبناني ش.م.ل.  19

)56( بنك عوده ش.م.ل.   20
)58( فينيسيا بنك ش.م.ل.  21

)62( مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.  22
)63( البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.  23

)67( بنك صادرات ايران )*(  24
)68( الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل.  25

)73( بنك الكويت الوطني ) لبنان ( ش.م.ل.   26
)75( بنك بيروت ش.م.ل.   27

)85( حبيب بنك ليمتد   28
)90( البنك العربي االفريقي الدولي   29
)92( بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل.   30

)93( بنك بيمو ش.م.ل.   31
)94( بنك لبنان والخليج ش.م.ل.   32

)95( البنك السعودي اللبناني ش.م.ل.   33
)98( سيدروس بنك ش.م.ل.    34

)101( بنك الموارد ش.م.ل.   35



المعطيات األولية  -  13 12  -  التقرير السنوي 2020

)103( االعتماد المصرفي ش.م.ل.   36
)104( بنك االعتماد المّتحد ش.م.ل.   37

)105( بنك المدينة ش.م.ل.   38
)108( فرست ناشونال بنك ش.م.ل.   39

)109( بنك البركة ش.م.ل.   40
)110( بنك مياب ش.م.ل.   41

)111( بنك لبنان والمهجر لألعمال ش.م.ل.   42
)113( بنك البحر المتوسط لالستثمار ش.م.ل.   43

)114( بنك االعتماد اللبناني لالستثمار  ش.م.ل.   44
)115( سيتي بنك ن.أ.   45

)118( البنك العربي سويسرا )لبنان( ش.م.ل.   46
)121( فرنسبنك لألعمال ش.م.ل.   47

)123( بنك بيبلوس لألعمال ش.م.ل.   48
)125( بيت التمويل العربي  ش.م.ل.)مصرف إسالمي(   49

)126( البنك اإلسالمي اللبناني ش.م.ل.   50
)127( بنك بلوم للتنمية ش.م.ل.   51

ص( )129( »إف.إف.إي« ش.م.ل. )مصرف متخصِّ   52
)130( بنك بيروت لالستثمار ش.م.ل.   53

)132( شركة مصرف بغداد )مساهمة خاصة(   54
)133( بنك سي.أس.سي. ش.م.ل   55

)135( بنك انتركونتننتال لبنان لإلستثمار ش.م.ل   56
)136( بنك قطر الوطني )شركة مساهمة عامة قطرية( ش.م.ق.   57

)137( سيدروس إنفست بنك ش.م.ل.   58
)139( لي بنك ش.م.ل. )ليفنت انفستمنت بنك(   59

)141( بنك اإلستثمار ش.م.ع. )شركة مساهمة عامة(   60
)142( لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل.    61

ب - األعضاء غير العاملين
)مكاتب تمثيل لمصارف أجنبية(

  .Access Bank p.l.c   1
إينتيزا سانباولو س ب أ   2

ذي بنك اوف نيويورك ميلون   3
جي بي مورغان تشيز بنك   4

كومرز بنك       5
ستاندارد شارترد بنك   6

 التعديالت التي ُأدخلت على الالئحة الرسمية للمصارف في العام 
2020

 أ.  تــّم شــطب اســم "بنــك عــوده للخدمــات الخاصــة ش.م.ل." رقــم 27 عــن الئحــة 
المصــارف )ج.ر. رقــم 2021/9(

المصــارف  عــن الئحــة   33 رقــم  لألعمــال ش.م.ل."  عــوده  "بنــك    ب.  تــّم شــطب 
)ج.ر. 2021/9( 

مالحظات :
1 -   الرقم بين قوسين الذي يسبق إسم المصرف هو الرقم الرسمي المعتمد من قبل مصرف لبنان.

)*( تعليق العضوية في جمعية مصارف لبنان منذ العام 2014 
)**( تعليق العضوية في جمعية مصارف لبنان منذ العام 2018 
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المصارف التجارية

أ- المصارف اللبنانية ش.م.ل. :
1  )1(  فرنسبنك ش.م.ل. 

2  )10( البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
3  )11( البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

4  )14( بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
5  )16( بنك فدرال لبنان ش.م.ل.

6  )19( بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 
7  )22( بنك البحر المتوسط ش.م.ل.

8  )28( بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.
9  )36( بنك االعتماد الوطني ش.م.ل.

)39( بنك بيبلوس ش.م.ل.  10
11  )48( سرادار بنك ش.م.ل.

12  )52( بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.
13  )53( االعتماد اللبناني ش.م.ل

14  )56( بنك عوده ش.م.ل.
15  )58( فينيسيا بنك ش.م.ل.

16  )63( البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
17  )68( الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. 

18  )75( بنك بيروت ش.م.ل.
19  )93(  بنك بيمو ش.م.ل.

20  )94( بنك لبنان والخليج ش.م.ل.
21  )95( البنك السعودي اللبناني ش.م.ل.

22  )98( سيدروس بنك ش.م.ل.
23  )101( بنك الموارد ش.م.ل.

24  )103( االعتماد المصرفي ش.م.ل.
25  )104(  بنك االعتماد المّتحد ش.م.ل.

26  )105( بنك المدينة ش.م.ل.
27  )108( فرست ناشونال بنك ش.م.ل.

28  )110( بنك مياب ش.م.ل.
29  )126( البنك اللبناني اإلسالمي ش.م.ل. )1(

30  )127( بنك بلوم للتنمية ش.م.ل.)1(

ب-  مصارف لبنانية )ش.م.ل.( ذات مساهمة عربية أكثرية 
1  )3( بنك مصر لبنان ش.م.ل.

2  )34( المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل.
3  )62( مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.
4  )73( بنك الكويت الوطني ) لبنان ( ش.م.ل.

5  )92( بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل.
)109( بنك البركة ش.م.ل.)1(  6

)118( البنك العربي سويسرا )لبنان( ش.م.ل.  7
8  )125( بيت التمويل العربي ش.م.ل.)مصرف إسالمي( )1(

ج- المصارف العربية
1  )5( البنك العربي ش.م.ع.

2  )9( مصرف الرافدين
3  )90( البنك العربي االفريقي الدولي

4  )132( شركة مصرف بغداد )مساهمة خاصة(
5  )136( بنك قطر الوطني ش.م.ق. - لبنان

6  )141( بنك اإلستثمار ش.م.ع.

د- المصارف األجنبية
1   )67( بنك صادرات ايران

)85( حبيب بنك ليمتد  2
)115( سيتي بنك ن. أ.      3

مالحظة :
إن الرقم الموجود بين قوسين الذي يسبق إسم المصرف هو الرقم الرسمي المعتمد من قبل مصرف لبنان.

)1( مصارف إسالمّية

05 - 1
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مصارف األعمال والتسليف المتوسط والطويل األجل ش.م.ل.
)41( مصرف اإلسكان ش.م.ل.  1

)43( بنك التمويل ش.م.ل.  2
)111( بنك لبنان والمهجر لألعمال ش.م.ل.  3

)113( بنك البحر المتوسط لالستثمار ش.م.ل.  4
)114( بنك االعتماد اللبناني لالستثمار ش.م.ل.  5

)118( البنك العربي سويسرا )لبنان( ش.م.ل.)2(  6
)121( فرنسبنك لألعمال ش.م.ل.   7

)123( بنك بيبلوس لألعمال ش.م.ل.   8
ص(  )129( “إف.إف.إي”. ش.م.ل. )مصرف متخصِّ  9

)130( بنك بيروت لالستثمار ش.م.ل.  10
)133( بنك سي.أس.سي. ش.م.ل   11

)135( بنك انتركونتننتال لبنان لإلستثمار ش.م.ل  12
)137( سيدروس إنفست بنك ش.م.ل.  13

)139( لي بنك ش.م.ل. )ليفنت انفستمنت بنك(   14
)142( لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل  15

05 - 2

)2( مصرف ذو مساهمة عربية أكثرية.
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قرار مصرف لبنان رقم 13313 بتاريخ 25 شباط 2021

)1( المؤّسسة المالية العربية  ش.م.ل.  1

)5( االعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.  2
)6( سوجيليز لبنان ش.م.ل.  3

)7( مؤّسسة االستثمارات المالية ش.م.ل.  4
)8( شركة لبنان المالية ش.م.ل.  5

)9( بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.  6
)10( فيدوس ش.م.ل.  7

)11( كابيتال إنفستمنت سرفيسز ش.م.ل.  8
)12( شركة ليبانون إنفست ش.م.ل.  9

)13( غولف فايننس اند إنفستمنت كومباني ش.م.ل.  10
)14( ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.  11

)17( شركة أريبا ش.م.ل.   12
)FNB Capital )19 ش.م.ل.                       13

)23(  ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.  14
)24(  حالوي انفستمنت تراست ش.م.ل.  15

)26( شركة االعتماد المالي ش.م.ل.  16
الصغيــرة  المؤّسســات  قــروض  كفالــة  ش.م.ل.-  كفــاالت  17  )27(  شــركة 

 . ســطة لمتو ا و
)1( .FNB Finance S.A.L )28(  18

)29( الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل.– سوليفــاك ش.م.ل.    19
)32( كراديت تراست ش.م.ل.   20

)34( مينا كابيتال ش.م.ل.   21
)36( كابيتال انفستمنت كوربوريشن  ش.م.ل.  22

)39( أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب.)مقفلة(  23
)40( االعتماد المالي إنفست ش.م.ل.   24

)41( الشركة الدولية للتمويل-لبنان ش.م.ل. )مجموعة أرزان(   25
)42( كريدي سويس )لبنان( فينانس ش.م.ل.   26

)43( “انفستا” فايننشال بالنينغ سرفيسز ش.م.ل.   27
)44( ك. أ. اندوسويس سويسرا )لبنان( ش.م.ل.  28

)48( شركة كريديليز ش.م.ل.  29
)49( فيتاس ش.م.ل.  30

)51( ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.  31
)53( ال.س.بي. فايننس  ش.م.ل.  32

33  )58( مور كابيتال ش.م.ل.  
)61( سي. اس. سي. فايننس ش.م.ل.  34

)62( اكسيليس فايننس ش.م.ل.    35
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)65( شركة إمكان المالية ش.م.ل.   36
)67( االبداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.  37
)68( شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. “ليزينغ”  38

)70( أوبتيموم إنفست ش.م.ل.  39
)72( سي سي انفستمنت ش.م.ل.   40

)74( شركة األرز ش.م.ل.   41

مالحظة:
الرقم بين قوسين الذي يسبق اسم  المؤسسة المالية هو الرقم الرسمي المعتمد من قبل مصرف لبنان.

التعديالت التي ُأدخلت على الالئحة الرسمية لمؤّسسات الوساطة المالية خالل 

العام 2020 
)1(  أُدرج إســم »4T ش.م.ل.« علــى الالئحــة الرســمية وُأعطــي الرقــم 32 بنــاء علــى 
ــخ 14 تشــرين األول 2020 )ج.ر. 2020/42( ــم 68 تاري ــة رق ــة األســواق المالي إعــالم هيئ
)2(  ُشــطب إســم »إكســيليس ترايدينــغ ش.م.ل.« المــدرج علــى الالئحــة الرســمية تحــت 
الرقــم 31 بنــاء علــى إعــالم هيئــة األســواق الماليــة رقــم 69 تاريــخ  27 تشــرين األول 

2020 )ج.ر. 2020/48(

التعديالت التي ُأدخلت على الالئحة الرسمية لمؤّسسات المالية خالل العام 2020 
)1( ُشــِطب إســم شــركة »أهلــي إنفســتمنت غــروب ش.م.ل.« المــدرج علــى الالئحــة 
ــون  ــخ 31 كان ــان رقــم 13303 تاري ــى قــرار مصــرف لبن ــاًء عل الرســمية تحــت رقــم 57 بن

األول 2020 )ج.ر. عــدد 2021/2( 
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قــرار هيئــة االســواق الماليــة رقــم 34 تاريــخ 10 تشــرين الثاني 2020 

)ج.ر. عدد 2020/38(
)1( جوليوس بير )ليبانون( ش.م.ل.  1

)5( الشركة العربية الدولية لإلنماء واالستثمار  ش.م.ل.  2
)8( شركة بيروت للوساطة المالية  ش.م.ل.   3

)13( شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.   4
)15( رويال فاينانشيلز ش.م.ل.             5

)16( ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.   6
)17( شركة الدقة لإلستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.   7

)20( تراست كابيتال ش.م.ل.  8
)22( بلوم إلدارة األصول ش.م.ل.   9

)23( برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.  10
)24( أر. أم. إلدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.   11

)25( كابيتال إي ش.م.ل.  12
)26( أمانة كابيتال ش.م.ل.   13

)27( أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز )لبنان( ش.م.ل.  14
)28( سرادار فاميلي أوفيس )أس. أف. أو( ش.م.ل  15

)29( فالبري كابيتال ش.م.ل.   16
)30( شناندووا كنسلتينغ ش.م.ل.   17

)32( 4T ش.م.ل. )1(   18


