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العاملون في المصارف في لبنان في العام 2021 01

لم يكن عام 2021، شــأن العام الذي ســبقه، جيدًا بالنســبة 
إلــى العامليــن فــي القطــاع المصرفــي، الــذي عانــى كســائر 
القطاعــات مــن األزمــات االقتصاديــة والماليــة والصحيــة. 
فــي الواقــع، وصــل عــدد العامليــن إلــى 18815 موظفــًا في 
ــة عــام  ــل 22325 شــخصًا فــي نهاي ــة عــام 2021 مقاب نهاي
2020 )3510- موظفيــن أو %15,7-( و24886 شــخصًا 
 .)-10,3% أو  شــخصًا   -2561(  2019 عــام  نهايــة  فــي 
وكان عــدد العامليــن بــدأ باالنخفــاض بشــكل طفيــف فــي 
عــام 2018 )97- شــخصًا أو %0,4-( ثــم فــي عــام 2019 
)1022- شــخصًا أو %3,9-(، علمــًا أن معــّدل زيــادة العمالــة 
المصرفيــة كان راوح بيــن %2,5 و%3,1 ســنويًا فــي فتــرة 
أعــدادًا  توّظــف  المصــارف  كانــت  حيــث   ،2017-2013
مــن ذوي االختصاصــات تبعــًا لتطــّور المهــام فــي بعــض 
األقســام. ومــن المرّجــح أن يــزداد عــدد الخارجيــن من القطاع 
أكثــر فــي الفتــرة المقبلــة إّمــا بســبب تســريحهم أو لبلوغهــم 
ســّن التقاعــد القانونيــة أو لتفضيلهــم تــرك العمــل مســبقًا 
لقــاء تعويضــاٍت معّينــة أو ألســباب أخــرى، منهــا اختيــار 

وظيفــة أخــرى فــي الداخــل أو الخــارج نظــرًا لتدهــور القــدرة 
الشــرائية لرواتبهــم. 

اإلجمالــي  العــدد  عــن  اإلحصائيــة  المعطيــات  وتعــود 
للعامليــن فــي القطــاع المصرفــي إلــى 57 مصرفــًا عامــاًل 
فــي نهايــة عــام 2021، موّزعــة علــى 45 مصرفــًا تجاريــًا 
و12 مصــرف أعمــال. وتوّزعــت المصــارف التجاريــة علــى 
30 شــركة مســاهمة لبنانيــة، و7 مصــارف لبنانيــة ذات 
مســاهمة عربيــة أكثريــة، و6 مصــارف عربيــة ومصرَفْيــن 
ــة/ ــن )بعــد توّقــف أحــد فــروع المصــارف األجنبي ْي ــر عربيَّ غي

غيــر العربيــة فــي انتظــار تصفيــة أعمــال فرعــه فــي لبنــان(. 
فــي مــا يتعّلــق بمصــارف األعمــال فقــد أوقــف ثــالث منهــا 
نشــاطه فــي عــام 2021 مــن دون أن يكــون قــد ُشــطب بعــد 
عــن الالئحــة رســميًا، وذلــك فــي إطــار بحــث المجموعــات 
المصرفيــة فــي لبنــان فــي تقليــص النفقــات التشــغيلية، 
عبــر دمــج وحداتهــا ضمــن المجموعــة الواحــدة وتحويلها إلى 

أقســام داخــل المصــرف الرئيســي. 

الفــروع  مــن  المزيــد  إقفــال  تــّم   ،2021 العــام  وفــي 
المصرفيــة فــي الداخــل، بحيــث انخفــض عددهــا فــي نهايــة 
العــام المذكــور إلــى 914 فرعــًا مقابــل 1014 فــي نهايــة 
2020 )100- فــرع( و1080 فــي نهايــة العــام 2019 )66- 
فرعــًا(، ومــن المتوّقــع أن ُيقَفــل المزيــد منهــا فــي المرحلــة 
القادمــة. كمــا انخفــض عــدد أجهــزة الصــراف اآللــي إلــى 
ــل 1874 و2003  ــة عــام 2021 مقاب 1724 جهــازًا فــي نهاي
التوالــي.  علــى  و2019   2020 عاَمــْي  نهايــة  فــي  أجهــزة 
وعــن اســتراتيجيات المصــارف فــي مــا يتعلــق باالنتشــار 
فــي الخــارج، لجــأ عــدد إضافــي منهــا فــي عــام 2021 إلــى 
ــرار مــا حصــل مــع بعضهــا فــي العــام  ــى غ ــه عل ــع وحدات بي
الــذي ســبق، تحّســبًا لالســتحقاقات التــي تنتظرهــا لناحيــة 
لبنــان.  مصــرف  لتعاميــم  وتطبيقــًا  والمــالءة،  الســيولة 
للتذكيــر، فــرض مصــرف لبنــان علــى المصــارف مــن خــالل 
التعميــم 154 زيــادة رســاميلها بنســبة %20 وتخصيــص 

ســيولة لــدى مراســليها تــوازي %3 مــن مجمــوع الودائــع 
كمــا فــي حزيــران 2020. 

فالمصــارف تســعى إلــى خفــض الكلفــة التشــغيلية بعــد 
تراجــع أعمالهــا وأرباحهــا ال بــل بعــد تســجيل خســائر تكّبدتهــا 
مــن جــّراء توظيفاتهــا فــي ســندات اليوروبنــدز وإيداعاتهــا 
ــان، فضــاًل عــن الخســائر المتوّقعــة مــن  ــدى مصــرف لبن ل

محفظــة القــروض للقطــاع الخــاص. 

ســوف نعتمــد فــي تفصيــل الخصائــص والكلفــة علــى 
المعطيــات المســتقاة مــن 53 مصرفــًا كانــت تســتخدم 
16447 موظفــًا، أرســل لنــا اإلحصــاءات كاملــة كــون أربعــة 
مصــارف اكتفــت بتزويدنــا فقــط بعــدد الموظفيــن لديهــا 

فــي نهايــة عــام 2021. 

علــى صعيــد الجنــس )جنــدر(، كمــا بــات معلومــًا، تســتقطب 
العمالــة المصرفيــة فــي لبنــان نســبة مرتفعــة مــن اإلنــاث 
حوالــي  مــع  )مقارنــة   2021 العــام  فــي   48,1% بلغــت 
%25 مــن العمالــة اإلجماليــة فــي لبنــان( لتشــّكل حصــة 
الذكــور %51,9. علــى صعيــد الوضــع العائلــي، ســّجلت 
ــدًا مــن االنخفــاض إذ شــّكلت 28,4%  نســبة العازبيــن مزي
مــن المجمــوع المتوافــر فــي نهايــة العــام 2021، رّبمــا مــع 
خــروج أكبــر للعازبيــن مــن العمــل فــي القطــاع بحثــًا عــن 
فرصــة أفضــل فــي الداخــل أو الخــارج أو كونهــم ال تقــع علــى 
عاتقهــم مســؤوليات علــى غــرار المتزّوجيــن. وعلــى صعيــد 
هــرم األعمــار، ال تــزال حّصــة الذيــن هــم دون ســّن األربعيــن 
فــي  المصرفيــة  العمالــة  مجمــوع  مــن  الصــدارة  تحتــّل 

لبنــان علــى رغــم تراجعهــا إلــى حوالــي %53 مــن المجمــوع 
المتوافــر فــي نهايــة العــام 2021 مــع تــرك الشــباب العمــل 
فــي القطــاع، وبلغــت حّصــة الذيــن تــراوح أعمارهــم بيــن 40 
و60 ســنة %41 لتشــّكل حّصة الذين تجاوزوا ســّن الســتين 

ــة العــام 2021. مــا يقــارب %6 فــي نهاي

الجنــس  حســب  المصــارف  فــي  العامليــن  تــوّزع  ويبّيــن 
وضمــن الفئــات العمريــة المختلفــة أن حّصــة الذكــور تفــوق 
حّصــة اإلنــاث فــي الفئــات العمريــة مــن 40 ســنة ومــا 
فــوق، فيمــا تتفــّوق نســبة اإلنــاث فــي الفئــات العمريــة مــا 

دون األربعيــن عامــًا.

1

2021  2020  2019  2018  2017  2016   
18815  22325  24886  25908  26005  25260 عدد العاملين في القطاع المصرفي 
-3510  -2561  -1022  -97  745 التغّير )عدد(  
-15.72  -10.29  -3.94  -0.37  2.95 التغّير )%(   

التوّزع حسب فئات المصارف             
17651  21091  23554  24557  24648  23753 المصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل 
440  484  490  513  515  708 المصارف التجارية االجنبية/العربية 
724  750  842  838  842  799 مصارف التسليف المتوسط والطويل األجل 

توّزع العاملين في المصارف

خصائص العاملين في المصارف
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60  60-50  50-40  40-25 دون 25    
سنة وما فوق ســنة  سنة  سنة  سنة   

67  58  54  47  48 ذكور )%( 
33  42  46  53  52 إناث )%(  

954  2856  3897  8578  162 المجموع )عدد( 

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس على فئات األعمار - نهاية العام 2021 

توّزع العاملين والعامالت على فئات األعمار - نهاية العام 2021

توّزع العاملين والعامالت حسب الرتبة - نهاية العام 2021 

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس والمستوى العلمي - نهاية العام 2021 

توّزع العاملين والعامالت حسب مستوى التحصيل العلمي - نهاية العام 2021

ــات  ــوّزع الموظفيــن مــن الجنــس الواحــد علــى فئ ويظهــر ت
األعمــار المختلفــة أن نســبة الموّظفــات دون ســّن األربعيــن 

تجــاوزت بحوالــي عشــر نقــاط نســبة الذكــور فــي هــذه الفئــة 
فــي نهايــة عــام 2021.

أمــا تــوّزع الموظفيــن مــن الجنــس الواحــد حســب مســتوى 
التحصيــل العلمــي، فيبّيــن أن حوالــي %90 مــن العامــالت 

جامعيــة  شــهادة  علــى  حَصْلــن  المصرفــي  القطــاع  فــي 
مقابــل حوالــي %73 للذكــور.

ــون %75 مــن العامليــن  علــى صعيــد الرتبــة، شــّكل التقنّي
المصــّرح عنهــم فــي العــام 2021 مقابــل %25 للكــوادر. 
مــع التذكيــر بــأن التقنّييــن هــم شــاغلو الوظائف التــي تحتاج 
إلــى مهــارات تــّم اكتســابها عبــر التعّلــم والخبــرة والتدريــب، 
وهــم مــن ذوي القــدرة علــى حــّل المشــاكل واإلشــراف علــى 

فريــق عمــل ومــن ذوي المرونــة فــي العالقــات مــع الزبائــن. 
أّمــا الكــوادر فهــم شــاغلو الوظائــف التــي تحتــاج إلــى تحّمــل 
قياديــة،  ومهــارات  واســعة  ومعرفــة  كبيــرة  مســؤوليات 

وتكــون لهــم القــدرة علــى اّتخــاذ القــرارات. 

فــي  العمالــة  تتمّيــز  العلمــي،  المســتوى  صعيــد  علــى 
ــي بكونهــا ذات مســتوى علمــي  القطــاع المصرفــي اللبنان
مرتفــع. وقــد بلغــت نســبة الجامعّييــن حوالــي %81 مــن 
العمالــة المصرفيــة فــي نهايــة عــام 2021. ويظهــر تــوّزع 

العامليــن فــي القطــاع المصرفــي حســب الجنس ومســتوى 
التحصيــل العلمــي أن اإلنــاث تجــاَوْزن الذكــور فــي فئــة َحَمَلة 

ــة العــام المذكــور. ــة فــي نهاي الشــهادة الجامعي

المجموع   60  60-50  50-40  40-25 دون 25    
)عدد( سنة وما فوق  سنة  سنة  سنة  سنة   
8541  8  19  25  47  1 ذكور )%( 
7906  4  15  23  57  1 إناث )%( 

الكوادر التقنّيـون   
52  51 ذكور )%( 
48  49 إناث )%( 

شهادة جامعية بكالوريا أو ما يعادلها  دون البكالوريا   
47  60  87 ذكور )%(  
53  40  13 إناث )%(  

13257  1928  1262 المجموع )عدد( 

المجموع  شهادة جامعية  بكالوريا أو ما يعادلها  دون البكالوريا   
8541  73  14  13 ذكور )%(  
7906  89  9  2 إناث )%(  

بلــغ متوّســط الكلفــة الســنوية للموظــف الواحــد 98 مليون 
ليــرة فــي عــام 2021 )8 مالييــن ليرة شــهريًا على أســاس 12 
شــهرًا( اســتنادأ إلــى معطيــات 53 مصرفــًا مألت االســتمارة 
كمــا ذكرنــا ســابقًا. مــع العلــم أن هــذا المتوّســط ال يعكــس 

حقيقــة مــا يجنيــه الموّظــف مــن مختلــف الفئــات، ألنَّ ثمــة 
تفاوتــًا فــي الكلفــة بيــن الموّظفيــن حســب معاييــر عــّدة 

أبرزهــا الرتبــة وسياســة األجــور المطّبقــة فــي المصــرف.

الرواتب واألجور والتقديمات
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الحد االدنى   متوسط الراتب الشهري       
لألجر متوســط الراتب الشــهري  مع التعويضات العائلية  متوسط    

في لبنان مع كافة التعويضات   والصحية والتعويضات األخرى   الراتب الشهري  العام 
675  6229  5477  3936  2016
675  6399  5658  4049  2017
675  6788  5916  4224  2018
675  6832  6087  4517  2019
675  6861  6211  4504  *2020
675  8134  7265  4824  **2021

تطور متوسط الراتب للموظف الواحد في المصارف )آالف الليرات اللبنانية(

* تّم احتساب األجور والملحقات ألحد المصارف على أساس المعطيات المتوافرة عن العام 2019. 
** تّم اعتماد متوسط أرقام 53 مصرفًا أرسلت المعطيات عن العام 2021.

فــي العــام 2021 واســتنادًا إلــى المعطيــات المتوافــرة، 
 59% حوالــي  الضريبــة  قبــل  الرواتــب  قيمــة  شــّكلت 
مــن الكلفــة اإلجماليــة وبلــغ متوّســط الراتــب األساســي 
للموظــف 3,6 مالييــن ليــرة ُيدفــع 16 شــهرًا كمــا ينــّص 

الجماعــي. العمــل  عقــد 

الكلفــة  مــن   1,8% العائليــة  التعويضــات  وشــّكلت   
اإلجماليــة. وتمّثــل هــذه التعويضــات اشــتراكات المصــارف 
فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي التــي هــي 
مرتبطــة بأجــر العامليــن، مــن جهــة أولــى، وفائــض المبالــغ 
التــي تدفعهــا المصــارف إلــى الموظفيــن زيــادًة علــى معــدل 
اشــتراك الضمــان، مــن جهــة ثانيــة. وبحســب عقــد العمــل 
الجماعــي، تدفــع المصــارف التعويــض المعتمــد مــن ِقَبــل 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي )33 ألــف ليــرة 
للولــد و60 ألــف ليــرة للزوجــة( ُمضافــًا إليــه %50 مــن 

تعويــض الولــد و%75 مــن تعويــض الزوجــة. 

ُيعــرف  مــا  أو  المــرض واألمومــة،  تعويضــات  وشــّكلت 
ــة،  ــي %5,6 مــن الكلفــة اإلجمالي بالضمــان الصحــي حوال
وتشــمل هــذه التعويضات اشــتراكات المصــارف للصندوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــي حيــث تبلــغ مســاهمتها حاليــًا 
%8 مــن أجــر العامليــن )مقابــل %3 يتحّملهــا الموظــف(، 
واإلضافــات التــي تســّددها المصــارف للموظفيــن زيــادًة 
الوطنــي للضمــان  الصنــدوق  عّمــا يحصلــون عليــه مــن 

االجتماعــي. 

ومّثلــت تعويضــات نهايــة الخدمــة حوالــي %10,7 مــن 
الكلفــة اإلجماليــة، وتشــمل االشــتراكات المدفوعــة إلــى 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي والمؤونــات، مــع 
التذكيــر بــأن مســاهمة المصــارف فــي هــذا الفــرع هــي 

%8,5 مــن كامــل األجــور الخاضعــة للضريبــة. 

وشــّكلت حصــة التعويضــات األخــرى %22,6 مــن الكلفــة 
اإلجماليــة. وتشــمل هــذه التعويضــات المنــح المدرســية 
ــل  ــض النق )%22 مــن مجمــوع هــذه التعويضــات( وتعوي
)%23 مــن المجمــوع( باإلضافــة إلــى تعويــض الصنــدوق 
ــح الــزواج والــوالدة وغيرهــا مــن التعويضــات وبــدالت  وِمَن

ــل والمالبــس.  التمثي

وفــي تفصيــل المنــح المدرســية، بلــغ متوســط المنحــة 
المــدارس  مــن  كّل  فــي  الموظفيــن  ألوالد  المدرســية 
ليــرة  مالييــن   4,9 الخاصــة  االحتياجــات  وذوي  الخاصــة 
والمــدارس المجانيــة 1,8 مليــون ليــرة، والجامعــة اللبنانيــة 
حوالــي 3,5 مالييــن ليــرة والجامعــات الخاصــة 8,5 مالييــن 
ليــرة. وقــد تجــاوزت قيمــة بعــض هــذه المنــح مــا هــو 
منصــوص عليــه فــي عقــد العمــل الجماعــي فــي إشــارة 
ــادة بعــض المصــارف هــذه التقديمــات للتعويــض  ــى زي إل
علــى الموظفيــن جــزءًا مــن ارتفــاع األقســاط فــي المــدارس 

الخاصــة.  والجامعــات 

ــل  ــض النق ــة تعوي ــي أن كلف ــر، ال شــّك ف ــد آخ ــى صعي عل
ارتفعــت إلــى حــّد كبيــر علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد 
الموظفيــن كونهــا تأثــرت بالعــودة الطبيعية إلــى العمل بعد 
أيــام التعطيــل بســبب اإلقفــال المتكــّرر للتحــّوط مــن وبــاء 
كورونــا فــي العــام 2020، وارتفــاع متوســط ســعر صفيحــة 
البنزيــن الــذي تعّممــه جمعيــة المصارف علــى األعضاء على 
أثــر التوّقــف عــن دعمــه تدريجيــًا، مــن 27 ألــف ليــرة فــي 
كانــون الثانــي إلــى 319 ألــف ليــرة فــي كانــون األول ليبلــغ 
متوســط ســعر الصفيحــة 111500 ليــرة فــي العــام 2021. 

ال بــّد مــن التذكيــر أخيــرًا بــأن موّظفــي المصــارف ال يزالــون 
يســتفيدون مــن التقديمــات المنصــوص عليهــا فــي عقــد 
العمــل الجماعــي الــذي أســهم علــى مــدى عقــود فــي تأميــن 
اإلســتقرار المهنــي واألمــان اإلجتماعــي أللــوف مــن القــوى 
العاملــة اللبنانيــة. ويؤَمــل إعــادة النظــر في هــذه التقديمات 
فــي مــوازاة التدهــور الكبيــر فــي الوضع االقتصــادي والقدرة 
الشــرائية للرواتــب فــي القطــاع كمــا فــي ســائر القطاعــات. 
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 نشـاطات مديرية تطوير الموارد البشرية 
في العام  2021 02

جــّراء  األصعــدة  كافــة  علــى  إســتثنائيًا   2021 العــام  كان 
جائحــة كورونــا التــي فرضــت الحجــر المنزلــي الكامــل فــي 
شــهر كانــون الثانــي فــي لبنــان. وبــدءًا مــن شــباط حّتــى 
ــان  ــة مصــارف لبن منتصــف نيســان، عمــل موظفــو جمعي
بالمــداورة فــي المكاتــب للحفــاظ علــى المســافة اآلمنة بين 
األشــخاص. وفــي شــهر أّيــار، عــاودت مديريــة تطويــر الموارد 
البشــرية نشــاطاتها فــي المجــاالت الثــالث التاليــة: التطويــر 
التنظيمــي، المســؤولّية المجتمعّيــة للشــركات والتدريــب.

تطويــر  مديريــة  مــّددت  التنظيمــي،  التطويــر  إطــار  فــي 
العامليــن  دراســة  نتائــج  تقديــم  تاريــخ  البشــرية  المــوارد 
فــي المصــارف التــي أطلقتهــا فــي الفصــل األخيــر مــن 
ــن فــي  ــع العاملي العــام 2020. تشــمل هــذه الدراســة جمي
القطــاع المصرفــي اللبنانــي لغايــة 2019/12/31. وتهــدف 
ــة لوضــع سياســة خاصــة  ــر المعلومــات الضروري ــى توفي إل
بالمــوارد البشــرية فــي القطــاع المصرفــي ومقارنــة تجــارب 
المصــارف بتوّجهــات القطــاع ككل. أيضــًا، عقــدت المديريــة 
فــي  البشــرية  المــوارد  مــدراء  مــع  اجتماعــات  سلســلة 
المصــارف بغيــة مناقشــة عــّدة أمــور تتعّلــق بالتعويضــات 
والعطــاءات مــن أجــل تطويــر اســتراتيجيات فــي المصــارف 
ــة فــي القطــاع. ــرات الســريعة الحاصل تتماشــى مــع التغيي

وفــي إطــار التعّلــم اإللكترونــي، والتزامــًا منهــا بالتطويــر 
ــا  ــة منّصته ــّددت المديري المســتمر للقطــاع المصرفــي، ج
ــة »ABL-eT« التــي مــن الممكــن العمــل عليهــا  اإللكتروني
فــي أي وقــت وأي مــكان. وفــي شــهر أيــار 2021، دعــت 
ــات  ــي فــي مديري ــم اإللكترون ــع المســؤولين عــن التعل جمي
المــوارد البشــرية فــي المصــارف للتدريــب علــى اســتعمالها 
فــي مبنــى المعهــد العالــي للدراســات المصرفيــة )جامعــة 

القديــس يوســف – هوفليــن(.

أّمــا فــي موضــوع المســؤولّية المجتمعّيــة للشــركات، فــإّن 
 UN Global« جمعيــة المصــارف انضّمــت إلــى منظّمــة
تحقيــق  علــى  وتعمــل   2017 العــام  منــذ   »Compact
ثالثــة أهــداف للتنميــة المســتدامة وهــي: مكافحــة الجــوع، 
تحســين نوعّيــة التعليــم والمســاواة بيــن المــرأة والرجــل. 
وفــي نهايــة العــام 2021، قــام موظفــو جمعيــة المصــارف 
بمبــادرة إنســانية متواضعــة تمّثلــت بجمــع مبلــغ مــن المــال 
بشــراء  تقــوم  كــي  األرملــة«  »فلــس  لجمعيــة  وتقديمــه 
حصــص غذائيــة وتوزيعهــا على بعــض العائــالت ذات الدخل 

المحــدود. 

وبالّنســبة للتدريب، تعاونت المديرية مع مديريـــات الموارد 
برنامجهــا  البشــرية فــي المصــارف فــي تحضيــر وتنفيــذ 
الســنوي لعــام 2021 الــذي اقتصــر علــى مواضيــع ذات 
األولويــة بالنســبة للمصــارف وذلــك بســبب جائحــة كورونــا 
التــي فرضــت التدريــب اإللكترونــي حصــرًا. والمواضيــع التي 
تــّم اختيارهــا تتعّلــق بــإدارة المخاطــر، النواحــي القانونيــة 
والتنظيميــة، تمويــل التجــارة الخارجيــة واألدوات المســندة، 
وإدارة تكنولوجيــا المعلومــات واســتعماالتها. وكمــا فــي 
إلختيــار  إحصــاء  المديريــة  أجــرت  الماضيــة،  الســنوات 
مواضيــع برنامــج التدريــب للعــام 2022 فــي شــهر تشــرين 
وتّمــت  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  علــى  عــرض  ثــّم  الثانــي 
ــي  ــع اإللكترون ــى الموق ــه ونشــر بعدهــا عل ــة علي المصادق
 Department« بــاب  فــي   www.abl.org.lb للجمعيــة: 

.»Human Resources Development

خــالل العــام 2021، قامــت المديريــة بتدريــب 396 شــخصًا 
فــي مختلــف النشــاطات التدريبّيــة. شــارك 186 شــخصًا 
موظفــي  لعمــوم  اإلفتراضيــة  التدريبّيــة  الــدورات  فــي 

المصــارف، 97 شــخصًا فــي الــدورات التدريبّيــة الداخليــة 
اإلفتراضيــة الخاصــة بمصــارف معّينــة و113 شــخصًا فــي 

ــي. ــر جماع جلســتي تفّك

الــدورات التدريبّيــة اإلفتراضيــة لعمــوم موظفــي القطــاع: 
فــي العــام 2021، شــارك 186 شــخصًا فــي أربــع دورات 
دورة  إطــار  فــي  مشــاركًا   89 منهــم  إفتراضيــة،  تدريبيــة 
»Blockchain« التــي ُأقيمــت بالتعــاون مــع الدكتــور انــدره 
غــالم، مؤســس وصاحــب شــركة LOGICA. كمــا شــارك 
39 مديــرًا فــي دورة » خارطــة الطريــق لبــازل 4 – التطّلــع 

رودريــك  الســيد  بالتدريــب فيهــا  قــام  التــي   »2023 إلــى 
أبــي الحســن، رئيــس دائــرة االســتراتيجية وتحليــل المخاطــر 
لمجموعــة االعتمــاد اللبنانــي. ونّظمــت المديريــة بالتعــاون 
مــع هيئــة التحقيــق الخاصــة دورة تدريبيــة حــول »مكافحــة 
وثالثيــن  لثمانيــة  اإلرهــاب«  وتمويــل  األمــوال  تبييــض 
موظفــًا توّزعــوا علــى أربــع مجموعــات ودّرب فيهــا الدكتــور 

12

توّزع المشاركين حسب نوع النشاط التدريبي لمحة عامة 

وفي ما يلي أهم التفاصيل حول مضامين مختلف هذه األنواع من النشاطات التدريبّية لعام 2021:

جلسات تفّكر جماعي

28.54%

دورات تدريبية إفتراضية

46.97%

دورات تدريبية داخلية إفتراضية

24.49%

ع المشاركين حسب نوع النشـاط التدريبي خالل العام 2021 توزُّ



الموارد البشرية في المصارف اللبنانية  -  77 76  -  التقرير السنوي 2021

هيثــم ياســين، مشــرف علــى فريــق مدققيــن فــي وحــدة 
المحققيــن والمدققيــن لــدى هيئــة التحقيــق الخاصــة فــي 
ــرًا، نّظمــت دورة »مصطلحــات التجــارة  مصــرف لبنــان. أخي
مشــاركًا  عشــرين  شــملت  لمجموعتيــن   »2020 الدوليــة 
ودّرب فيهــا الدكتــور مســعود قنطــار، مديــر عمليــات تمويــل 

ــان والمهجــر. ــك لبن ــة فــي بن التجــارة الدولي

 4 حــول  دورات   8 نّظمــت  قــد  المديريــة  تكــون  وعليــه، 
مواضيــع مختلفــة فــي إطــار الــدورات التدريبّيــة اإلفتراضيــة 

المتاحــة لعمــوم موظفــي المصــارف لهــذا العـــام. 

ويعــرض جــدول ملحــق بهــذا التقريـــر جميــع التفاصيــل حــول 
المشاركة في المواضيـــع التـــي تّم تناولهـــا فـــي إطـــار هـــذا 
النــوع مــن الــدورات وعــدد ســاعات التدريــب فــي كّل منهــا، 
إضافــًة الــى تــوّزع المشــاركين حســب الجنس وعدد ســنوات 

الخدمــة والرتبــة.  

- الــدورات الداخليــة اإلفتراضيــة الخاصــة بمصــارف معّينــة: 
10 مجموعــات  تنظيــم  جــرى  الــدورات،  هــذه  إطــار  فــي 
للــدورة التدريبيــة حــول »مكافحــة تبييــض األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب« وفقــًا لطلــب خمســة مصــارف، بالتعــاون مــع 
هيئــة التحقيــق الخاصــة وبلــغ عــدد المشــاركين فيهــا 97 

شــخصًا. 

- جلســات تفّكــر جماعــي: نّظمــت المديريــة جلســتا تفّكــر 
»العمليــات  حــول  األولــى   ،2021 عــام  خــالل  جماعــي 
مشــاركة  إلــى  هدفــت  األزمــات«  ظــّل  فــي  المصرفيــة 
ــي  ــرة الت ــات الكثي ــن فــي ظــّل التحدي ــن الحاضري ــرات بي الخب
تواجــه المصــارف. توّلــى إدارة الجلســة الدكتــور انــدره غــالم، 
مؤســس وصاحــب شــركة »Logica«، أخصائــي فــي مجــال 
األمــان علــى أنظمــة المعلومــات ومشــاركة الســيد عــادل 
مجموعــة  فــي  الطــوارئ  وخطــط  األمــان  مديــر  مبــارك، 
فرنســبنك، الســيدة كارول أبــي ســعد، مديــرة التنظيــم فــي 
فرســت ناشــونال بنــك، والســيد جــان ميشــال كوكبانــي، 
مديــر أمــان تكنولوجيــا المعلومــات فــي مجموعــة بنــك 
بيبلــوس. شــارك فــي هــذه الجلســة إثنيــن وســبعين مشــاركًا 
ــت موضــوع  ــة فتناول ــا الجلســة الثاني مــن 17 مصــرف. أّم
»التحديــات فــي عمليــات تكنولوجيــا المعلومــات: هل يكمن 
الحــّل باإلســتعانة بمصــادر خارجيــة؟« وأدار هــذه الجلســة 
 IT &( أيضــًا الدكتــور غــالم بمشــاركة الســيد وليــد أبــو عســلي
 Security Officer - CME Offshore - ISACA Lebanon
 EVP( شــلهوب  عبــدو  الســيد   ،)Chapter President
 for EPMO and ICT Professional Services, Path
 CIO – First National( الســيد مــروان خونــد ،)Solutions
 Senior Advisor –( ســويدي  دافيــد  والســيد   )Bank
Saradar Bank(. شــارك فــي هــذه الجلســة 41 شــخصًا 
التــي  والمشــاكل  التحديــات  وناقشــوا  مصــرف   14 مــن 
يواجهونهــا فــي عملهــم مثــل شــؤون تتعّلــق بالموظفيــن، 
ــة  ــاء،... كمــا طرحــوا فرضي ــدوالر، مشــكلة الكهرب الدفــع بال

ــا. ــة مــن أجــل حّله اإلســتعانة بمصــادر خارجي

تجمع المديرية معلومات إحصائية حول خصائص جميع المشاركين المتعّلقة بالجندرة وسنوات الخبرة والرتبة كاآلتي:

نســتنتج مــن الجــدول أعــاله أّن نســبة اإلنــاث فاقــت نســبة 
الذكــور لجهــة المشــاركة فــي الــدورات التدريبّيــة الداخليــة 
فــي  والعكــس  معّينــة  بمصــارف  الخاصــة  اإلفتراضيــة 
الــدورات التدريبيــة اإلفتراضيــة. ومــن الملفــت أيضــًا نســبة 

مشــاركة الموظفيــن الذيــن تزيــد عــدد ســنوات الخبــرة لديهم 
عــن 10 ســنوات فــي جميــع الــدورات التدريبية نظــرًا ألهمية 

المواضيــع بالنســبة إليهــم وإلدارة المصــارف. 

3

خصائص المتدّربين

دورات داخلية إفتراضية خاصة دورات تدريبية إفتراضية    

51.55%  46.24% إناث  
48.45%  53.76 % ذكور 

  
4.13%  13.98% أقل من 5 سنوات 

19.58%  17.20% 5-10 سنوات 
76.29%  68.82% أكثر من 10 سنوات 

  
12.37%  18.28% التقنيون 
32.99%  34.41% الكوادر الوسطى 
54.64%  47.31% اإلداريون 

  
100%  100% المجموع 

النسب المئوية للمشاركة في الدورات التدريبّية والداخلّية حسب الجنس، سنوات الخدمة والرتبة
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- متابعــة نشــاطات الشــبكة األوروبّيــة للتدريــب المصرفــي 
تطويــر  مديــر  خشــان،  بشــارة  الســيد  شــارك   :»EBTN«
مجلــس  فــي  وعضــو  الجمعيــة  فــي  البشــرية  المــوارد 
عــام  نّظمــت  التــي  النشــاطات  فــي  الشــبكة  هــذه  إدارة 
ــة  ــدورة التدريبي 2021. خــالل شــباط 2021، شــارك فــي ال
اإلفتراضيــة حــول »الثقافــة الماليــة«. وفــي آذار، شــارك فــي 
اجتمــاع مجلــس إدارة الشــبكة، كمــا حضــر اجتمــاع مجلــس 

اإلدارة اإلســتثنائي الــذي أقيــم فــي أواخــر نيســان. وفــي 
أيــار، نّظمــت الشــبكة دورة تدريبيــة إفتراضيــة حــول   11
»طــرق الدفــع فــي الخدمــات المصرفيــة الرقميــة« ودعــت 
المديريــة المصــارف األعضــاء فــي الجمعية للمشــاركة فيها 
وحضرهــا 38 شــخصًا مــن لبنــان. فــي حزيــران، حضــر الســيد 
خشــان اجتمــاع مجلــس إدارة الشــبكة، كمــا شــارك فــي دورة 
تدريبيــة إفتراضيــة حــول »الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة 

فــي المصــارف«. أّمــا فــي أيلــول، فقــد شــارك فــي اجتمــاع 
إدارة الشــبكة اإلســتراتيجي وفــي اجتمــاع لجنــة  مجلــس 
الثقافــة الماليــة. أخيــرًا، فــي شــهر تشــرين الثانــي، حضــر 
اإلجتمــاع الثانــي للجنــة الثقافــة الماليــة واجتمــاع األعضــاء 

فــي الشــبكة.

- المشاركة في اجتماعات دولية أخرى
شــارك الســيد بشــارة خشــان، مديــر تطويــر المــوارد البشــرية 
فــي الجمعيــة، فــي الــدورة التدريبيــة اإلفتراضيــة حــول »دور 
الــدورة اإلقتصاديــة« التــي  المصــارف فــي دعــم وإحيــاء 
نّظمهــا إّتحــاد المصــارف الفرونكوفونيــة فــي 29 أيلــول. 
 UN« وشــارك أيضــًا فــي الجمعيــة العموميــة لمنظّمــة
 14 فــي  إفتراضيــًا  عقــدت  التــي   »Global Compact

األول. تشــرين 

4

النشاطات المكّملة ألعمال التدريب

توزع المشاركين حسب الرتبة      توزع المشاركين حسب سنوات الخدمة  توزع المشــاركين حســب الجنس     
عدد المصارف           

إجمالي المشاركة/  عدد ســاعات  الكوادر   عدد      عــدد     
عدد ساعات التدريب  المؤسسات  اإلداريون  الوسطى  التقنيون  أكثر من  بيــن  أقل من  أنثى  ذكــر  المشاركين  الدورات  إسم الدورة 

التدريب للدورة الواحدة  المالية   E - F  C-D  A-B 10 سنوات  5 و10 ســنوات  5سنوات         

دورات تدريبية إفتراضية
إدارة المخاطر

468  12  15  21  8  10  26  8  5  19  20  39  1 1 - خارطة الطريق لبازل 4 – التطّلع إلى 2023 
النواحي القانونية والتنظيمية               

114  3  12  8  17  13  18  11  9  25  13  38  4 2 - مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 
تمويل التجارة الخارجية واألدوات المسندة              

40  2  11  10  9  1  17  2  1  12  8  20  2 3 - مصطلحات التجارة الدولية 2020 
إدارة تكنولوجيا المعلومات واستعماالتها

89  1  16  49  30  10  67  11  11  30  59  89  1   Blockchain - 4
711  18   88  64  34  128  32  26  86  100  186  8 المجموع  

دورات داخلية إفتراضية خاصة               
291  3  5  53  32  12  74  19  4  50  47  97  10 5 - مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 
291  3  5  53  32  12  74  19  4  50  47  97  10 المجموع 
1002  21  16  141  96  46  202  51  30  136  147  283  18 المجموع العام 

توزع المشاركين في الدورات التدريبية اإلفتراضية والدورات الداخلية اإلفتراضية الخاصة
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 نشاط المعهد العالي للدراسات المصرفية 
في العام الجامعي 2021-2020 03

الدراســات  معهــد  يظــّل  والتحّديــات،  الصعــاب  كل  رغــم 
المصرفيــة مخلصــًا لرســالته المتمّثلــة فــي العمــل كشــريك 
للمصــارف اللبنانيــة فــي جهودهــا التعليميــة والتدريبيــة، مــا 
يضمــن تعليمــًا أكاديميــًا ومهنيــًا عالــي الجــودة لعشــرات 
اللغتيــن  فــي  الجيــدة  المعرفــة  ذوي  مــن  األشــخاص 

الفرنســية و/أو اإلنجليزيــة. 

لقــد ُمنحــت درجــة البكالوريــوس لـــ 15 خريجــًا جديــدًا ودرجــة 
الماجســتير لـــ 28 طالبــًا فــي أربعــة تخّصصــات، هــي:

• إدارة المخاطر
• الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية

• ائتمان التجزئة والمؤّسسات
• األسواق المالية.

ــي  ــن )حوال معظــم طــالب الماجســتير هــم مــن المصرفّيي
الدراســّية  الرســوم  المصــارف  تمــّول  أو  وتســّدد   )80%
جائحــة  تحّديــات  مــن  الرغــم  وعلــى  منهــم.  للعديــد 

COVID-19، فقــد تمّكنــوا مــن حضــور دوراتهــم بانتظــام، 
ســواء حضوريــًا أو عبــر اإلنترنــت، علمــًا أنــه يتــّم تنظيــم هــذه 
الــدورات عــادًة ثــالث مــرات فــي األســبوع مــن الســاعة 
5:00 عصــرًا حتــى 9:30 مســاًء علــى فتــرة عاميــن لطــالب 
الــدوام الكامــل. إننــا نعتمــد كثيــرًا علــى المصــارف اللبنانيــة 
ومســؤوليتها االجتماعيــة تجــاه موظفيهــا الممّيزيــن لتحّمل 
مســؤولية تطويرهــم المهنــي وتشــجيعهم علــى االنضمــام 

.ISEB Master إلــى برامــج

ــاًرا مــن شــهر أيار/مايــو مــن العــام 2021، وّقــع معهــد  اعتب
الدراســات المصرفيــة اتفاقيــة شــراكة مــع شــركة المنــار 
فــي  الدوليــة، وهــي شــركة قابضــة محترمــة ومعروفــة 
المملكــة العربيــة الســعودية لبــدء اقتــراح دورات وورش 
عمــل للقطــاع المصرفــي و لقطــاع األعمــال الســعودي. 
شــركاؤنا الســعوديون بصــدد الترخيــص لــدورات ودبلومــات 
المعهــد، ونأمــل أن نبــدأ فــي تقديــم برامجنــا فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية اعتبــارًا مــن شــهر أيلول/ســبتمبر2022.


