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عدد موظفي المصارف
ــن  ــد ع ــان بمــا يزي ــن فــي مصــارف لبن ــدد العاملي ــام 2020، انخفــض ع ــة الع فــي نهاي
2500 موظــف بحيــث بلــغ 22325 موظفــًا مقابــل 24886 موظفــًا فــي نهايــة العــام 
2019، أي أن نســبة االنخفــاض تجــاوزت 10% مقابــل انخفــاض أدنــى فــي العــام 2019 
بلغــت نســبُته 4% وانخفــاض ســابق بنســبة 0,4% فــي العــام 2018. وكان معــّدل زيــادة 
العمالــة المصرفيــة قــد راوح بيــن 2,5% و3,1% ســنويًا فــي فتــرة 2013-2017، حيــث 
ــي  ــام ف ــًا لتطــّور المه ــدادًا مــن ذوي االختصاصــات تبع ــف أع ــت المصــارف توّظ كان

بعــض األقســام.  

ويأتــي االنخفــاض فــي العــام 2020 فــي ســياق تراجــع النشــاط المصرفــي والتحضيــر 
لمرحلــة إعــادة هيكلــة القطــاع، إذ لجــأ عــدد مــن المصــارف إلــى إقفــال فــروع مصرفيــة 
فــي الداخــل، بحيــث انخفــض عددهــا فــي نهايــة أيلــول 2020 )آخــر المعطيــات الرســمية 
المتوافــرة( إلــى 1054 فرعــًا مقابــل 1080 فــي نهايــة العــام 2019، ومــن المتوّقــع أن 
ل إقفــال مزيــد مــن الفــروع فــي العــام 2021. كمــا بــدأت المجموعــات المصرفيــة  ُيســجَّ
المصرفيــة ضمــن  الوحــدات  دمــج  عبــر  حجمهــا  تقليــص  فــي  تبحــث  لبنــان  فــي 
المجموعــة الواحــدة وتحويلهــا إلــى أقســام داخــل المصــرف الرئيســي. ثــم أنــه تحّســبًا 
لالســتحقاقات التــي تنتظرهــا المصــارف لناحيــة الســيولة والمــالءة، وتطبيقــًا لتعاميــم 

مصــرف لبنــان، اضطــّر بعضهــا إلــى بيــع وحداتــه الناشــطة فــي الخــارج. 

وتســعى المصــارف إلــى خفــض الكلفــة التشــغيلية بعــد تراجــع أعمالهــا وأرباحهــا ال بــل 
بعــد تســجيل خســائر تكّبدتهــا مــن جــّراء توظيفاتهــا فــي ســندات اليوروبنــدز وإيداعاتهــا 
لــدى مصــرف لبنــان، فضــاًل عــن الخســائر المتوّقعــة مــن محفظــة القــروض للقطــاع 
الخــاص، وذلــك بعــد إعــالن الحكومــة اللبنانيــة التوّقــف عــن دفــع ســندات اليوروبنــدز 

فــي آذار 2020. 

بنــاًء عليــه، اضطــّرت المصــارف إلــى تســريح عــدد مــن العامليــن لديها، ومــن المرّجح أن 
يــزداد عــدد المســّرحين أكثــر فــي العــام 2021، إضافــًة إلــى مغــادرة عــدد مــن الموظفيــن 
هــذا القطــاع إّمــا لبلوغهــم ســّن التقاعــد القانونيــة أو لتفضيلهــم تــرك العمــل مســبقًا 
ــة أو ألســباب أخــرى، أبرزهــا العمــل فــي الخــارج نظــرًا لتدهــور  لقــاء تعويضــاٍت معّين

القــدرة الشــرائية لرواتبهــم.
ويظهــر تــوّزع الموظفيــن مــن الجنــس الواحــد علــى فئــات األعمــار المختلفــة أن %61,0 
مــن الموّظفــات هــّن دون ســّن األربعيــن مقابــل 51,6% لــدى الذكــور فــي العــام 2020.

خصائص العاملين في المصارف
علــى صعيــد الجنــس )جنــدر(، تتمّيــز العمالــة المصرفيــة فــي لبنــان باســتقطاب نســبة 
مرتفعــة مــن اإلنــاث بلغــت 48,5% مــن المجمــوع فــي العــام 2020 )مقارنــة مــع حوالــي 
ــد  ــى صعي ــور 51,5%. عل ــان( لتشــّكل حصــة الذك ــة فــي لبن ــة اإلجمالي 25% مــن العمال
الوضــع العائلــي، تســّجل نســبة العازبيــن مزيــدًا مــن االنخفــاض إذ شــّكلت 32,8% مــن 
ــذي ســبق( لترتفــع فــي  ــة العــام ال ــة العــام 2020 )34,4% فــي نهاي المجمــوع فــي نهاي
ــة  ــزال حّص ــار، ال ت ــد هــرم األعم ــى صعي ــى 67,2%. وعل ــن إل ــة المتزوّجي ــل حّص المقاب
الذيــن هــم دون ســّن األربعيــن تحتــّل الصــدارة مــن مجمــوع العمالــة المصرفيــة فــي 
لبنــان، علــى الرغــم مــن انخفاضهــا إلــى 56,2% مــن المجمــوع فــي نهايــة العــام 2020 
)58,6% فــي العــام 2019(. ومــن الملفــت انخفــاض عــدد الذيــن هــم دون الخامســة 
والعشــرين مــن العمــر فــي إشــارة واضحــة إلــى عــدم اســتخدام عناصــر جديــدة فــي 
القطــاع؛ فــي حيــن ارتفعــت حّصــة الذيــن تــراوح أعمارهــم بيــن 40 و60 ســنة إلــى %38,2 
مــن مجمــوع العمالــة فــي نهايــة العــام 2020 )35,3% فــي العــام 2019(، بينمــا انخفضــت 
قليــاًل حّصــة الذيــن تجــاوزوا ســّن الســتين إلــى 5,6% فــي نهايــة العــام 2020 )6,1% فــي 

العــام 2019(.

العمريــة  الفئــات  الجنــس وضمــن  المصــارف حســب  فــي  العامليــن  تــوّزع  ويبّيــن 
ــة مــن 40 ســنة  ــاث فــي الفئــات العمري المختلفــة أن حّصــة الذكــور تفــوق حّصــة اإلن
ومــا فــوق، فيمــا تتفــّوق نســبة اإلنــاث فــي الفئــات العمريــة مــا دون األربعيــن عامــًا.

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس على فئات األعمار – نهاية العام 2020 

توّزع العاملين والعامالت على فئات األعمار – نهاية العام 2020

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

66,2  57,3  54,0  47,7  39,0 ذكور )%( 

33,8  42,7  46,0  52,3  61,0 إناث )%( 

1253  3780  4756  12113  423 المجموع )عدد( 

المجموع )عدد( 60 سنة وما فوق  50-60 سنة  40-50 سنة  25-40 سنة  دون 25 سنة   

11501  7,2  18,8  22.3  50,2  1,4 ذكور )%( 

10824  3,9  14,9  20,2  58,6  2,4 إناث )%( 
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علــى صعيــد الرتبــة، شــّكل التقنّيــون 75% مــن مجمــوع العامليــن المصــّرح عنهــم فــي 
العــام 2020 مقابــل 25% للكــوادر. مــع التذكيــر بــأن التقنّييــن هــم شــاغلو الوظائــف 
التــي تحتــاج إلــى مهــارات تــّم اكتســابها عبــر التعّلــم والخبــرة والتدريــب، وهــم مــن 
ذوي القــدرة علــى حــّل المشــاكل واإلشــراف علــى فريــق عمــل ومــن ذوي المرونــة فــي 
ــل  ــى تحّم ــاج إل ــي تحت ــا الكــوادر فهــم شــاغلو الوظائــف الت ــن. أّم العالقــات مــع الزبائ
مســؤوليات كبيــرة ومعرفــة واســعة ومهــارات قياديــة، وتكــون لهــم القــدرة علــى 
اّتخــاذ القــرارات. وفــي نهايــة العــام 2020، تســاوى الجنســان تقريبــًا فــي فئــة التقنّييــن، 

ليتفــّوق الذكــور علــى اإلنــاث فــي فئــة الكــوادر. 

علــى صعيــد المســتوى العلمــي، تتمّيــز العمالــة فــي القطــاع المصرفــي اللبنانــي 
بكونهــا ذات مســتوى علمــي مرتفــع. وقــد تجــاوزت نســبة الجامعّييــن 81% مــن إجمالــي 
العمالــة المصرفيــة فــي نهايــة العــام 2020. ويظهــر تــوّزع العامليــن فــي القطــاع 
المصرفــي حســب الجنــس ومســتوى التحصيــل العلمــي أن اإلنــاث تجــاَوْزن الذكــور فــي 

ــة العــام 2020. ــة الشــهادة الجامعيــة فــي نهاي فئــة َحَمَل

أمــا تــوّزع الموظفيــن مــن الجنــس الواحــد حســب مســتوى التحصيــل العلمــي، فيبّيــن 
أن أكثــر مــن 88% مــن العامــالت فــي القطــاع المصرفــي حَصْلــن علــى شــهادة جامعيــة 

مقابــل أكثــر مــن 74% لــدى الذكــور.

الكوادر التقنّيـون   
53,4  50,8 ذكور )%( 
46,6  49,2 إناث )%( 

توّزع العاملين والعامالت حسب الرتبة – نهاية العام 2020   

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس والمستوى العلمي – نهاية العام 2020 

توّزع العاملين والعامالت حسب مستوى التحصيل العلمي – نهاية العام 2020

المجموع )عدد(  شهادة جامعية  بكالوريا أو ما يعادلها  دون البكالوريا   

11501  74,4  13,3  12,3 ذكور )%( 
10824  88,4  9,5  2,1 إناث )%( 

شهادة جامعية بكالوريا أو ما يعادلها  دون البكالوريا   

47,2  60,0  85,8 ذكور )%( 
52,8  40,0  14,2 إناث )%( 

18119  2561  1645 المجموع )عدد( 

الرواتب واألجور والتقديمات
فــي العــام 2020، بلــغ مجمــوع الرواتــب والتعويضــات التــي خّصصتهــا المصــارف 
لموظفيهــا 1838* مليــار ليــرة مقابــل 2040,3 مليــار ليــرة فــي العــام 2019، أي بانخفــاٍض 
تقــارب نســبُته 10%، وُيعــزى بطبيعــة الحــال إلــى انخفــاض عــدد الموظفيــن وعــدم منــح 

هــؤالء الزيــادة الســنوية والمكافــآت المعتــادة فــي العــام المذكــور. 

وبذلــك يكــون متوّســط الكلفــة الســنوية للموظــف الواحــد قــد بلــغ 82,3 مليــون ليــرة 
ســنويًا )6,9 مالييــن ليــرة شــهريًا علــى أســاس 12 شــهرًا(، شــأنها تقريبــًا فــي العــام 
الــذي ســبق. مــع العلــم أن هــذا المتوّســط ال يعكــس حقيقــة مــا يجنيــه الموّظــف مــن 
ــر عــّدة  ــن حســب معايي ــن الموّظفي ــًا فــي الكلفــة بي ــات، ألنَّ ثمــة تفاوت مختلــف الفئ

أبرزهــا الرتبــة وسياســة األجــور المطّبقــة فــي المصــرف.

فــي العــام 2020، بلغــت قيمــة الرواتــب قبــل الضريبــة 1206,5 مليــارات ليــرة )حوالــي 
ــار ليــرة فــي العــام الــذي ســبق وبلــغ  66% مــن الكلفــة اإلجماليــة( مقابــل 1349,2 ملي
ــّص  ــرة ُيدفــع 16 شــهرًا كمــا ين ــن لي ــب األساســي للموظــف 3,4 ماليي ــط الرات متوّس

عقــد العمــل الجماعــي.

وبلغــت التعويضــات العائليــة 36,6 مليــار ليــرة )2% مــن الكلفــة اإلجماليــة( مقابــل 38,7 
ــل هــذه التعويضــات اشــتراكات المصــارف  ــذي ســبق. وتمّث ــرة فــي العــام ال ــار لي ملي
فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي التــي هــي مرتبطــة بأجــر العامليــن، مــن 
ــى  ــادًة عل ــن زي ــى الموظفي ــا المصــارف إل ــي تدفعه ــغ الت ــض المبال ــى، وفائ ــة أول جه
ــع  ــي، تدف ــد العمــل الجماع ــة. وبحســب عق ــة ثاني ــدل اشــتراك الضمــان، مــن جه مع
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. 

ــار  ــا ُيعــرف بالضمــان الصحــي 111 ملي وبلغــت تعويضــات المــرض واألمومــة، أو م
ليــرة )حوالــي 6% مــن الكلفــة اإلجماليــة( دون تغّيــر ُيذَكــر قياســًا علــى العــام الــذي 
ســبق، وتشــمل هــذه التعويضــات اشــتراكات المصــارف للصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعــي حيــث تبلــغ مســاهمتها حاليــًا 8% مــن أجــر العامليــن )مقابــل 3% يتحّملهــا 
الموظــف(، واإلضافــات التــي تســّددها المصــارف للموظفيــن زيــادًة عّمــا يحصلــون 

عليــه مــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي.

• تّم احتساب األجور والملحقات ألحد المصارف على أساس المعطيات المتوافرة عن العام 2019. 
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الكلفــة  مــن   %9,4 )حوالــي  ليــرة  مليــار   173,4 الخدمــة  نهايــة  تعويضــات  وبلغــت 
اإلجماليــة( مقابــل 222,4 مليــار ليــرة فــي العــام الــذي ســبق، 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. 

مــن  )حوالــي %17  ليــرة  حوالــي 310 مليــارات  األخــرى  التعويضــات  وبلغــت قيمــة 
الكلفــة اإلجماليــة( مقابــل 319 مليــارًا فــي العــام 2019. وتشــمل هــذه التعويضــات 
ــام  ــح المدرســية )27% مــن مجمــوع هــذه التعويضــات فــي الع ــآت، المن ــى المكاف إل
2020( وتعويــض النقــل )13% مــن المجمــوع( باإلضافــة إلــى تعويــض الصنــدوق وِمَنــح 

ــس.  ــل والمالب ــدالت التمثي ــوالدة وغيرهــا مــن التعويضــات وب ــزواج وال ال

وفــي تفصيــل المنــح المدرســية، بلــغ متوســط المنحــة المدرســية ألوالد الموظفيــن 
فــي كّل مــن المــدارس الخاصــة وذوي االحتياجــات الخاصــة 4,5 مالييــن ليــرة والمدارس 
ــرة والجامعــات  ــن لي ــي 3,5 ماليي ــة حوال ــرة، والجامعــة اللبناني ــون لي ــة 1,5 ملي المجاني
ــه فــي  ــح مــع مــا هــو منصــوص علي ــرة، وتتوافــق هــذه المن ــن لي الخاصــة 7,6 ماليي

عقــد العمــل الجماعــي. 

علــى صعيــد آخــر، ال شــّك فــي أن كلفــة تعويــض النقــل انخفضــت فــي مــوازاة 
انخفــاض عــدد الموظفيــن وزيــادة أيــام التعطيــل بســبب اإلقفــال المتكــّرر للتحــّوط مــن 
وبــاء كورونــا، علمــًا أنــه لــم يطــرأ تغّيــر ُيذكــر علــى متوّســط ســعر صفيحــة البنزيــن الــذي 

تعّممــه جمعيــة المصــارف علــى األعضــاء. 

ال بــّد مــن التذكيــر أخيــرًا بــأن موّظفــي المصــارف، وعلــى الرغــم مــن األوضــاع الصعبــة، 
يســتفيدون مــن التقديمــات المنصــوص عليهــا فــي عقــد العمــل الجماعي الذي أســهم 
علــى مــدى عقــود فــي تأميــن اإلســتقرار المهنــي واألمــان اإلجتماعــي أللــوف مــن 
القــوى العاملــة اللبنانيــة، وهــو ثمــرة جهــود بيــن المســؤولين فــي جمعيــة المصــارف 

والنقابّييــن الملتزميــن بمصلحــة القــوى العاملــة وضمــان حقوقهــا المشــروعة. 
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لمحة عامة 
حمــل العــام 2020 تغييــرات جذريــة فــي العالــم أجمــع وعلــى مســتوى القطاعــات كاّفــة 
ــي فــي  ــا. وقــد نجــح القطــاع المصرفــي اللبنان ــروس كورون بســبب انتشــار جائحــة في
مجــاراة التغييــر والتأقلــم معــه، بحيــث بــادرت مديريــة تطويــر المــوارد البشــرية فــي 
جمعيــة المصــارف الــى تفعيــل التعّلــم اإللكترونــي إلتاحــة الفرصــة أمــام العامليــن فــي 
المصــارف للتدريــب وإبقائهــم علــى اّطــالع بشــّتى المســتجّدات المرتبطــة بعملهــم.

تنّظــم مديريــة تطويــر المــوارد البشــرية فــي إطــار األمانــة العامــة لجمعيــة المصــارف 
عملهــا ضمــن مجــاالت ثالثــة، هــي: التطويــر التنظيمــي، المســؤولّية المجتمعّيــة 

للشــركات والتدريــب.

فــي إطــار التطويــر التنظيمــي، أطلقــت المديريــة فــي الفصــل األخيــر مــن العــام 2020 
دراســة العامليــن فــي المصــارف التــي تشــمل جميــع العامليــن فــي القطــاع المصرفــي 
المعلومــات الضروريــة لوضــع  اللبنانــي لغايــة 2019/12/31. والهــدف منهــا توفيــر 
سياســة خاصــة بالمــوارد البشــرية فــي القطــاع المصرفــي ومقارنــة التجــارب الفرديــة 

للمصــارف بتوّجهــات القطــاع ككل.

جديــدًا  تصميمــًا  المديريــة  طــّورت   ،»ABL-eT« اإللكترونــي  التعّلــم  إطــار  وفــي 
ــزات وتحديثــات جديــدة لصالــح  لصفحــة المنّصــة اإللكترونيــة الرئيســية وأضافــت مي
المســتخدمين. كمــا قامــت بتيويــم برنامــج »مكافحــة تبييــض األمــوال« وترجمتــه 
الــى اللغــة العربيــة. كذلــك تــّم تيويــم اإلختباريــن األّولــي والنهائــي اللذيــن يخضــع 
لهمــا المشــاركون خــالل البرنامــج. إلــى ذلــك، جــرى تعديــل النمــوذج اإلختبــاري حــول 
القوانيــن واألنظمــة اللبنانيــة وإضافــة مجموعــة مــن الفيديوهــات الجديــدة ضمــن 
قســم »MOOC« بقصــد إغنــاء معــارف المســتخدمين فــي شــّتى المواضيــع المتعّلقــة 
بالعمــل المصرفــي، ووضــع فيديــو متعّلــق بالفيــروس COVID-19 علــى الصفحــة 

ــة. الرئيســية بهــدف نشــر التوعي

ــة للشــركات، فقــد تابعــت المديريــة العمــل  ــا فــي موضــوع المســؤولّية المجتمعّي أّم
علــى تحقيــق األهــداف الثالثــة للتنميــة المســتدامة التــي اختارتهــا عقــب انضمــام 
جمعيــة المصــارف إلــى »UN Global Compact«، وهــي: مكافحــة الجــوع، تحســين 
نوعّيــة التعليــم والمســاواة بيــن المــرأة والرجــل. وفــي نهايــة العــام 2020، قــام موظفــو 
المــال  مــن  مبلــغ  بجمــع  تمّثلــت  إنســانية متواضعــة  بمبــادرة  المصــارف  جمعيــة 
وتقديمــه لجمعيــة »شــريك« كــي تقــوم بشــراء حصــص غذائيــة وتوزيعهــا علــى بعــض 

ــالت ذات الدخــل المحــدود.  العائ
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أمــا فــي مــا يخــّص التدريــب، وبعدمــا حّضــرت المديريــة برنامجهــا الســنوي لعــام 2020 
بالتعــاون مــع مديريـــات المــوارد البشــرية فــي المصــارف وصــادق عليــه مجلــس إدارة 
الجمعيــة، وتــّم نشــره علــى الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة: »www.abl.org.lb« فــي 
بــاب »Human Resources Development Department«، ظهــرت جائحــة كورونــا 
فــي البــالد، مــا اســتوجب اعتمــاد التعّلــم عــن ُبعــد. لــذا، رّكــزت المديريــة نشــاطها 
المصــارف ضمــن  الــى  بالنســبة  األولويــة  ذات  المواضيــع  بعــض  علــى  التدريبــي 
أطــر إدارة المخاطــر، والنواحــي القانونيــة والتنظيميــة، والجوانــب اإلداريــة، وتنميــة 
القــدرات الشــخصية، وإدارة تكنولوجيــا المعلومــات واســتعماالتها، ونّظمتهــا كّلهــا 

ــر اإلنترنــت. عب

خــالل العــام 2020، قامــت المديريــة بتدريــب 319 شــخصًا فــي مختلــف النشــاطات 
ــة. وتناولــت ســتة مواضيــع فــي الــدورات التــي نّظمتهــا عبــر اإلنترنــت، وهــي  التدريبّي
اإلجــراءات المّتبعــة فــي لبنــان وأفضــل الممارســات فــي العالــم للتعامــل مــع فيــروس 
كورونــا، ومكافحــة تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وأربعــة تطبيقــات مفيــدة 
لجــداول البيانــات، والوســاطة فــي المصــارف، وإعــادة التفــاوض بالعقــود فــي أوقــات 
ــد  ــة ألح ــة داخلي ــد ضمــن دورة تدريبي ــان الســيبراني، وموضــوع واح إســتثنائية، واألم

ــة. ــات المصرفي ــة للعملي المصــارف حــول النواحــي القانوني

توّزع المشاركين حسب نوع النشاط التدريبي  
ــة لعمــوم موظفــي  ــدورات التدريبّي ــب 150 مشــاركًا فــي ال ــّم تدري ــام 2020، ت فــي الع
الخاصــة  الداخليــة  التدريبّيــة  الــدورات  فــي  مشــاركًا  و169  اإلنترنــت،  عبــر  القطــاع 

بمصــارف معّينــة، منهــم 149 مشــاركًا تدّربــوا عبــر اإلنترنــت.

وفــي مــا يلــي أهــم التفاصيــل حــول مضاميــن مختلــف هــذه األنــواع مــن النشــاطات 
التدريبّيــة لعــام 2020:

-   الــدورات التدريبّيــة لعمــوم موظفــي القطــاع: فــي العــام 2020، ُنّظمــت كّل هــذه 
ــًا، منهــم 47  ــا 150 موظف ــدد المشــاركين فيه ــغ ع ــد بل ــت وق ــر اإلنترن ــدورات عب ال
ــي ُأقيمــت بالتعــاون مــع شــركة  مشــاركًا فــي إطــار دورة »األمــان الســيبراني« الت
أنظمــة  علــى  األمــان  مجــال  فــي  إختصاصّييــن  وبمشــاركة   LOGICA s.a.r.l
المعلومــات، وأمــان تكنولوجيــا المعلومــات، واألمــان وخطــط الطــوارئ. كمــا كان 
اإلقبــال كثيفــًا علــى دورة »الوســاطة فــي المصــارف« التــي شــارك فيها 42 شــخصًا 
والتــي ُأقيمــت بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الّدوليــة وغرفــة التجــارة والصناعــة 
والزراعــة، وأدار اللقــاء أحــد المحاميــن باالســتئناف، وهــو أيضــًا مستشــار قانونــي 
مصرفــي ومؤّســس مكتــب »جوستيســيا« للمحامــاة واإلستشــارات. وشــارك فــي 
دورة »أربعــة تطبيقــات مفيــدة لجــداول البيانــات« 22 شــخصًا دّربهــم مستشــار 
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فــي أمــور التكنولوجيــا ومديــر فــي InfoConsult. واســتعانت المديريــة بمستشــار 
ومحاضــر جامعــي منــذ أكثــر مــن 20 ســنة، وصاحــب خبــرة فــي التدريــب والتطويــر 
ــب فــي دورة »إعــادة التفــاوض  ــر الوظيفــي والمؤّسســاتي للتدري ــه التطوي بمــا في
بالعقــود فــي أوقــات إســتثنائية« والتــي حضرهــا 18 شــخصًا. وحاضــر فــي لقــاء 
جمــع 10 مشــاركين حــول »اإلجــراءات المّتبعــة فــي لبنــان وأفضــل الممارســات فــي 
العالــم للتعامــل مــع فيــروس كورونــا« رئيــس دائــرة االســتراتيجية وتحليــل المخاطــر 
لمجموعــة االعتمــاد اللبنانــي الــذي هــو أيضــًا محاضــر جامعــي. أخيــرًا، ُنّظمــت دورة 
ــن  ــل اإلرهــاب« لمجمــل الموظفي واحــدة حــول »مكافحــة تبييــض األمــوال وتموي

بالتعــاون مــع هيئــة التحقيــق الخاصــة.

  وعليــه، تكــون المديريــة قــد نّظمــت 6 دورات حــول 6 مواضيــع مختلفــة فــي إطــار 
الــدورات التدريبّيــة المتاحــة لعمــوم موظفــي المصــارف عبــر اإلنترنــت لهــذا العـــام. 

  ويعرض جدول ملحق بهذا التقريـــر جميع التفاصيل حول المشاركة في المواضيـــع 
التـــي تّم تناولهـــا فـــي إطـــار هـــذا النوع من الدورات وعدد ســاعات التدريب في كّل 
منهــا، إضافــًة الــى تــوّزع المشــاركين حســب الجنــس وعــدد ســنوات الخدمــة والرتبــة.  

-   الــدورات الداخليــة الخاصــة بمصــارف معّينــة عبــر اإلنترنــت: فــي إطار هــذه الدورات، 
جــرى تنظيــم 15 دورة حــول مكافحــة تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بالتعــاون 

مــع هيئــة التحقيــق الخاصــة وذلــك لثمانيــة مصــارف شــارك فيهــا 149 شــخصًا. 

ــة  -  دورة داخليــة خاصــة بأحــد المصــارف: جــرى تنظيــم دورة حــول النواحــي القانوني
للعمليــات المصرفيــة ألحــد المصــارف شــارك فيهــا 20 شــخصًا، وتّمــت مراعــاة 
جميــع الشــروط الصحيــة والتباعــد اإلجتماعــي حفاظــًا علــى ســالمتهم. ودّربــت فيهــا 
محاميــة باالســتئناف، ســبق لهــا أن حاضــرت فــي إطــار الــدورات التدريبّيــة لجمعيــة 

مصــارف لبنــان. 
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خصائص المتدّربين  
تجمــع المديريــة معلومــات إحصائيــة حــول خصائــص جميــع المشــاركين المتعّلقــة 

بالجنــدرة وســنوات الخبــرة والرتبــة كاآلتــي:

النشاطات المكّملة ألعمال التدريب  
-  تنظيــم إمتحانــات شــهادات إختصــاص فــي االعتماد المســتندي: واصلــت المديرية 
إجــراء امتحــان شــهادة اإلختصــاص فــي االعتمــاد المســتندي »«CDCS، والتــي 
يتــّم تنظيمهــا بالتعــاون مــع المعهــد البريطانــي للدراســات المصرفيــة والماليــة 
ــة  ــار فــي 23 تشــرين األول 2020 فــي مبنــى جمعي )LIBF(. وقــد ُأجــري هــذا اإلختب

مصــارف لبنــان. 

ــة للتدريــب المصرفــي »EBTN«: تــّم انتخــاب  -  متابعــة نشــاطات الشــبكة األوروبّي
ــة، عضــوًا فــي  ــر المــوارد البشــرية فــي الجمعي ــر تطوي الســيد بشــارة خشــان، مدي
مجلس إدارة هذه الشبكة لثالث سنوات )كانون الثاني 2020 حّتى 31 كانون األول 
2022(، وذلــك فــي الجمعّيــة العمومّيــة التــي ُعقــدت فــي فرانكفــورت خــالل شــهر 
ــران 2019. وشــارك فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة الــذي انعقــد فــي فرانكفــورت  حزي
فــي كانــون الثانــي 2020، أّمــا باقــي اإلجتماعــات فقــد حصلــت عبــر اإلنترنــت وذلــك 
ــز  ــار، وتشــرين األول وتشــرين الثانــي. كمــا شــارك فــي دورتيــن حــول »تعزي فــي أّي
الثقافــة الماليــة« فــي شــهري آذار وأّيــار 2020، دورة »أفضــل الممارســات فــي مجال 
ــي« فــي نيســان، ودورة » أفضــل الممارســات فــي مجــال إجــراء  ــم اإللكترون التعّل
اإلمتحانــات مــن خــالل التكنولوجيــا الرقميــة« فــي أّيــار، واإلجتمــاع العــام للشــبكة 
فــي حزيــران، ودورة »مفارقــة العمــل المصرفــي دون التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة«. 
وأدار هــذا اللقــاء رئيــس الشــبكة األوروبّيــة للتدريــب المصرفــي. أخيــرًا، فــي كانــون 
األول 2020، نّظمــت الشــبكة لقــاء حــول »اإلمتثــال فــي القطــاع المصرفــي« عبــر 
تقنّيــة Zoom، وقــد دعــت مديريــة تطويــر المــوارد البشــرية فــي جمعيــة المصــارف 

جميــع أعضائهــا لحضــوره فشــارك فيــه 28 شــخصًا مــن 8 مصــارف لبنانيــة.

يالَحــظ مــن الجــدول أعــاله أّن نســبة اإلنــاث فاقــت نســبة الذكــور لجهــة المشــاركة فــي 
الــدورات التدريبّيــة العامــة والــدورات الداخليــة الخاصــة. ومــن الملفــت أيضــًا مشــاركة 
الموظفيــن الذيــن تزيــد عــدد ســنوات الخبــرة لديهــم عــن 10 ســنوات فــي الــدورات 
التدريبيــة العامــة والداخليــة الخاصــة، ال ســّيما فــي مواضيــع تتعّلــق بــإدارة المخاطــر، 
ــع بالنســبة  ــة هــذه المواضي ــا المعلومــات، نظــرًا ألهمي والوســاطة، وإدارة تكنولوجي
إليهــم وإلدارة المصــارف. وتبقــى نســبة مشــاركة التقنّييــن مرتفعــة فــي الــدورات 

الداخليــة الخاصــة.

02 - 302 - 4

دورات داخلية دورات تدريبية    
59%  58% إناث  
41%  42% ذكور 

  
28%  7% أقل من 5 سنوات 
23%  22% 5-10 سنوات 
49%  71% أكثر من 10 سنوات 

  
67%  24% التقنيون 
30%  33% الكوادر الوسطى 
3%  43% اإلداريون 

100%  100% المجموع 

النسب المئوية للمشاركة في الدورات التدريبّية والداخلّية حسب الجنس، سنوات 
الخدمة والرتبة
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توزع المشاركين حسب الرتبة      توزع المشاركين حسب سنوات الخدمة  توزع المشاركين حسب الجنس     
عدد المصارف           

المشاركة/  عدد ساعات  الكوادر   عدد      عدد     
إجمالي عدد التدريب  المؤسسات  اإلداريون  الوسطى  التقنيون  أكثر من  بين  أقل من  أنثى  ذكر  المشاركين  الدورات  إسم الدورة 

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

دورات تدريبية

إدارة المخاطر

1 - اإلجراءات المّتبعة في لبنان وأفضل الممارسات 

2  2  6  7  1  2  8  1  1  3  7  10  1 في العالم للتعامل مع فيروس كورونا 

النواحي القانونية والتنظيمية               

3  3  4  3  4  4  5  4  2  7  4  11  1 2 - مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 

الجوانب اإلدارية              

1  1  7  3  8  11  14  4  4  8  14  22  1 3 - أربعة تطبيقات مفيدة لجداول البيانات 

تنمية القدرات الشخصية              

2  2  16  22  13  7  32  8  2  21  21  42  1 4 - الوساطة في المصارف 

1  1  6  11  2  5  16  2  0  10  8  18  1 5 - إعادة التفاوض بالعقود في أوقات إستثنائية 

إدارة تكنولوجيا المعلومات واستعماالتها              

2  2  22  18  22  7  31  14  2  38  9  47  1 6 - األمان السيبراني 

11  11  22  64  50  36  106  33  11  87  63  150  6 المجموع  

دورات داخلية خاصة )عبر اإلنترنت(              

45  3  8  2  45  102  75  33  41  85  64  149  15 7 - مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 

45  3  8  2  45  102  75  33  41  85  64  149  15 المجموع 

دورات داخلّية خاصة               

21  21  1  3  5  12  7  6  7  15  5  20  1 8 - النواحي القانونية للعمليات المصرفية 

21  21  1  3  5  12  7  6  7  15  5  20  1 المجموع 

77  35  22  69  100  150  188  72  59  187  132  319  22 المجموع العام 

توزع المشاركين في الدورات التدريبية والدورات الداخلية الخاصة
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ــة مخلصــًا لرســالته  ــات، يظــّل معهــد الدراســات المصرفي رغــم كل الصعــاب والتحّدي
المتمّثلــة فــي العمــل كشــريك للمصــارف اللبنانيــة في جهودهــا التعليميــة والتدريبية، 
مــا يضمــن تعليمــًا أكاديميــًا ومهنيــًا عالــي الجــودة لعشــرات األشــخاص مــن ذوي 

المعرفــة الجيــدة فــي اللغتيــن الفرنســية و/أو اإلنجليزيــة. 
لقــد ُمنحــت درجــة البكالوريــوس لـــ 15 خريجــًا جديــدًا ودرجــة الماجســتير لـــ 44 طالبــًا فــي 

أربعــة تخّصصــات، هــي:

إدارة المخاطر  •
الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية  •

ائتمان التجزئة والمؤّسسات  •
األسواق المالية.  •

معظــم طــالب الماجســتير هــم مــن المصرفّييــن )حوالــي 80%( وتســّدد أو تمــّول 
جائحــة  تحّديــات  مــن  الرغــم  وعلــى  منهــم.  للعديــد  الدراســّية  الرســوم  المصــارف 
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 لتحّمــل مســؤولية تطويرهــم المهنــي وتشــجيعهم علــى االنضمــام إلــى 

.ISEB Master برامــج 

اعتبــاًرا مــن شــهر أيــار مــن هــذا العــام، وّقع معهــد الدراســات المصرفية اتفاقية شــراكة 
مــع شــركة المنــار الدوليــة، وهــي شــركة قابضــة محترمــة ومعروفــة فــي المملكــة 
ــراح دورات وورش عمــل للقطــاع المصرفــي الســعودي.  ــدء اقت ــة الســعودية لب العربي
شــركاؤنا الســعوديون بصــدد الترخيــص لــدورات ودبلومــات المعهــد، ونأمــل أن نبــدأ 

فــي تقديــم برامجنــا فــي مدينــة الريــاض اعتبــارًا مــن شــهر أيلــول2021.

المعهد العالي للدراسات المصرفية


