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CMYK

منتجات مصرفية

القطاع املصريف اللبناني صلب وقوي مع مستوى مرتفع من اإلمتثال للتشريعات والقوانين
الليرة تحافظ على إستقرارها ومزيد من الدعم للقطاعات رغم الظروف التشغيلّية الصعبة

موريس متى

تشهد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
م��رح��ل��ة ض��ع��ف إق���ت���ص���ادي ن��ت��ي��ج��ة ت��داع��ي��ات 
الحروب في المنطقة، باالضافة الى ما يتحمله 
ال��ح��رب التجارية  االق��ت��ص��اد العالمي م��ن ج���راء 
ال���دائ���رة ف��ي أك��ب��ر ق��وت��ي��ن إق��ت��ص��ادي��ت��ي��ن في 
العالم، الواليات المتحدة والصين وإنعكاسها 

صندوق  ليخرج  الناشئة،  االق��ت��ص��ادات  على 
م��ح��ذرًا الدولتين  م��رة ج��دي��دة  ال��دول��ي  النقد 
من  تشكله  وم��ا  ال��ت��ج��اري��ة  خالفاتهما  بسبب 
العالمي  االقتصادي  االنتعاش  حيال  مخاطر 

المتوقع في النصف الثاني من سنة 2019.
��ض ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي 

ّ
وب��ال��ف��ع��ل، خ��ف

ت��وق��ع��ات ال��ن��م��و ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط 
وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا م���ع ازدي�������اد ح�����ّدة ال���رك���ود 

ف���ي االق���ت���ص���اد اإلي����ران����ي ب��س��ب��ب ال��ع��ق��وب��ات 
األميركية وضعف أسعار النفط. وفي تقرير 
العالمي لشهر نيسان، توقع  االقتصاد  آف��اق 
بنسبة  المنطقة  اقتصاد  ينمو  أن  الصندوق 
1,3% أي أقل ب� 0,9% من التوقعات السابقة 
في كانون األول الماضي، كما توقع أن يتعافى 
اقتصاد منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
وأكد  بنسبة %3,2.  لينمو  في سنة 2020 

الصندوق أن "توقعات المنطقة تتأثر بعوامل 
ع��دة، بما في ذل��ك تباطؤ نمو الناتج المحلي 
والعقوبات  السعودية  ف��ي  للنفط  اإلج��م��ال��ي 
األم��ي��رك��ي��ة على إي���ران وال��ت��وت��رات وال��ن��زاع��ات 
األهلية، اضافة إلى إقتصادات اخرى بما في 
ذلك العراق وسوريا واليمن". وكان الصندوق 
��ض ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي ت��وق��ع��ات��ه للنمو 

ّ
ق��د خ��ف

العالمي لسنة 2019 إلى 3,3%، مشيرًا إلى 

تباطؤ متزامن يؤثر على ما نسبته 70% من 
االقتصاد العالمي. لكن بفضل هدنة طويلة 
عالميتين  اق��ت��ص��ادي��ت��ي��ن  ق��وت��ي��ن  أول  ب��ي��ن 
واألم���ل ف��ي تحقيق ات��ف��اق، ت��وق��ع الصندوق 
انتعاشًا في النصف الثاني، وك��ان ذلك قبل 
أن يعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب أن 
بكين عادت عن التزاماتها، ويقرر في العاشر 
من أيار مضاعفة الرسوم الجمركية على سلع 

من العمالق اآلسيوي بقيمة 200 مليار دوالر، 
ليعيد ويشعل الحرب التجارية من جديد بين 

البلدين. 

لبنانيًا...
َض صندوق النقد الدولي تقديراته 

َّ
ف

َ
خ

النمّو اإلقتصادي الحقيقي للبنان  لنَسب 
 
ً
م���ق���ارن���ة  2018 ل���ع���ام   %0,2 إل�����ى 

Our Super Rewards loyalty program has been voted the 
most innovative product in Lebanon’s banking sector.

#1 INNOVATIVE 
BANKING PRODUCT

Winner
Banking Category

فائز في فئة
المصرفية

نة ١،٦٠٠ مستهلك لبناني ة مستقّلة ُأجريت من قبل شركة Nielsen على عيِّ دراسة إحصائيَّ
Independent national survey conducted by Nielsen on a sample of 1,600 consumers in Lebanon
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كلّ شي بتصرفو، 
بيرجعلك. 

استخدم بطاقة بلوم 
 لكلّ مشترياتك بلبنان لفرصة 
ربح لغاية 1500000 ل.ل كلّ أسبوع 

 خالل نيسان وأيار. 

ر_بلبنان   #فكّ

أظهرت ميزانية مصرف لبنان إنخفاضًا في 
الخارجية، بما قيمته 648,37  موجوداته 
مليون دوالر خالل النصف االول من شهر 
قيمته 37,97  م��ا  ال��ى  لتصل  أي��ار 2019 

مليار دوالر. 
لبنك  االسبوعية  النشرة  الى  وإستنادًا 
ل مصرف لبنان 

ّ
االعتماد اللبناني، فقد عل

هذا التراجع بتسديده قسائم بقيمة 115 
بالعملة  مليون دوالر على سندات خزينة 

االجنبية )أوروبوند(. 
ومن جهة أخرى، تبّين ميزانية مصرف 
ل��ب��ن��ان إرت��ف��اع��ًا ف��ي ق��ي��م��ة إح��ت��ي��اط��ات��ه من 
الذهب بقيمة 120,72 مليون دوالر خالل 
ال��ى مستوى  أي��ار  م��ن شهر  النصف األول 
إرتفاع  نتيجة  دوالر  مليار   11,97 يقارب 

أسعار الذهب. 
ع���ل���ى ص���ع���ي���د س����ن����وي، إن���ك���م���ش���ت ق��ي��م��ة 
ال����م����وج����ودات ال���خ���ارج���ي���ة ل��م��ص��رف ل��ب��ن��ان 
بنسبة 13,03% أي بقيمة 5,59 مليارات 
في  ُسّجل  ال��ذي  بالمستوى  مقارنة  دوالر 
حينها  وال��ب��ال��غ   2018 اي��ار  منتصف شهر 

42,91 مليار دوالر.  
ك��م��ا ت��راج��ع��ت ق��ي��م��ة اح��ت��ي��اط��ات ال��ذه��ب 
ب��ن��س��ب��ة 0,84% أي  ل��ب��ن��ان  ل���دى م��ص��رف 
بقيمة 100,98 مليون دوالر عند مقارنتها 
من  ذاتها  الفترة  في  المسجل  بالمستوى 
العام الماضي، والبالغ حينها 12,07 مليار 

دوالر. 
ه������ذا وت���ش���ك���ل ال�����م�����وج�����ودات ال���خ���ارج���ي���ة 
وإحتياطات الذهب معًا، حوالى %57,83 

من الدين العام االجمالي و 64,40% من 
صافي الدين العام، كما تغطي 102 شهر 

من خدمة الدين. 
وف��ي س��ي��اق متصل، إرت��ف��ع��ت م��وج��ودات 
م��ل��ي��ون  ب��ق��ي��م��ة 874.89  ل��ب��ن��ان  م��ص��رف 
أي��ار  م��ن شهر  االول  النصف  خ��الل  دوالر 
2019 الى ما قيمته 125,93 مليار دوالر 
نتيجة نمو محفظة االوراق المالية بنسبة 
2,18% الى 32,66 مليار دوالر، مع زيادة 
قيمة الموجودات االخرى بنسبة %1,73 
قيمة  وارت��ف��اع  دوالر،  م��ل��ي��ار   28,55 ال��ى 
ال��ى  ب��ن��س��ب��ة %1,02  ال���ذه���ب  إح��ت��ي��اط��ي 
تراجع  على  طغى  م��ا  دوالر،  مليار   11,97
لبنان الخارجية  مصرف  م��وج��ودات  قيمة 

بنسبة 1,71% الى 37,32 مليار دوالر.

املوجودات الخارجية ملصرف لبنان
وصلت إلى 37,32 مليار دوالر

SGBL يقدم منتجات وخدمات 
تلّبي توّقعات الزبائن املختلفة

ي���ل���ت���زم  ب��ن��ك س��وس��ي��ت��ه ج����ن����رال ف����ي ل��ب��ن��ان 
ب���اس���ت���م���رار إل�����ى ج���ان���ب زب���ائ���ن���ه، إذ ي����درس 
المصرفّية  الحلول  أفضل  ويصّمم  حاجاتهم 

لتلبيتها.
لتحديث   Backbase  م��ع  SGBL ت��ع��اون
خدماته المصرفّية عبر اإلنترنت وعلى الهاتف 
المصرفّية  الخدمات  منّصة  من خالل  الجوال 
على  تعتمد  التي  الشبكة  األح��ادّي��ة  الرقمّية 
خالل  م��ن  ال��ج��دي��دة.  التقنيات  م��ن  مجموعة 
ت��ج��دي��د أج��ه��زت��ه ال��م��ص��رف��ّي��ة ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت، 
يقوم SGBL بتطوير وتعزيز عالقته بزبائنه. 
إذ يضع بتصّرفهم مجموعة قنوات وخدمات 
في  ومساعدتهم  ممكن  ق��در  بأكبر  لدعمهم 
إدارة حياتهم اليومّية بطريقة وسهلة وعملّية. 
لبنان على  ويعمل بنك سوسيته جنرال في 
التطبيقات  ه����ذه  م���ن  ع���م���الؤه  ي��س��ت��ف��ي��د  أن 
الجديدة، والتي تضع بتصّرفهم كل القدرات 
��ع��ون��ه��ا. وت��ش��م��ل ه��ذه 

ّ
ال���رق���م���ّي���ة ال���ت���ي ي��ت��وق

وعمليات  االستخدام  سهلة  بيئات  المّيزات 
في وقتها الحقيقي، وتعزيز تجربة المستخدم 
)ت��ف��ص��ي��ل، اس��ت��ق��الل��ّي��ة، ب��م��ت��ن��اول ال��ي��د في 
وت��ل��ب��ي��ة  ج����ه����از(،  وأي  م���ك���ان  وأي  وق����ت  أي 
س��ري��ع��ة ل��ح��اج��ات ال���س���وق، وزي�����ادة األم����ان مع 
العميل  وتنشئة  العوامل،  متعّددة  مصادقة 
ال��رق��م��ي��ة، وخ��دم��ات مصرفّية  ال��خ��دم��ات  على 
7/24، وت��ن��اس��ق ج���ودة ون��ط��اق ال��خ��دم��ة بين 
ال���ف���روع وج��م��ي��ع ال���ق���ن���وات. م���ن خ���الل منّصة 
Backbase، تكتسب مجموعة SGBL آفاقًا 
جديدة من خالل الخدمات المصرفّية الرقمّية 
االف��ت��راض��ّي��ة، وي��ف��رض بنك سوسيته جنرال 
 )PSD2 ف���ي ل��ب��ن��ان م���رك���زه ك����أول م���ن ي���ق���ّدم
النسخة الثانية من تعليمات خدمات الدفع( 

امتثااًل باللوائح والمعايير الدولّية.
ي���ف���رض SGBL نفسه  أخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
 ،Super Rewards ب��ف��ض��ل  ال���س���وق  ف���ي 
ب��رن��ام��ج ال���والء ال��ف��ري��د وال��ح��ص��ري، وال���ذي فاز 
بجائزة منتج سنة 2019  األخ��ي��رة  الفترة  في 
المنتجات  فئة  عن  اللبناني،  المستهلك  من 

المصرفّية األكثر ابتكارًا. 
خ��وري، مدير قسم  السّيد حبيب  ويوضح 
سوسيته  بنك  في  والتسويق  االستراتيجّية 
 ،Super Rewards م��ع" لبنان:  ف��ي  ج��ن��رال 
يمكن لجميع حاملي بطاقات SGBL  تجميع 
مشترياتهم  ثمن  تسديد  طريق  عن  النقاط 
م���ن خ���الل ب��ط��اق��ات��ه��م، وإن���ف���اق ه���ذه ال��ن��ق��اط 
التجار  جميع  ل���دى  يناسبهم،  ب��م��ا  المجّمعة 
 )POS( ال��ك��ت��رون��ي  دف���ع  بماكينة  ال��م��زّودي��ن 
في لبنان وال��خ��ارج، س��واء في محالت السوبر 
ماركت والمطاعم والفنادق، ووك��االت السفر 
وغيرها، فضاًل عن مشترياتهم عبر اإلنترنت. 
 Super  ال���والء لبرنامج  الرئيسّية  الميزة  أّم��ا 
Rewards، فهي أّن البرنامج ال يفرض على 

الزبائن "كاتالوغ" معّدًا مسبقًا، أو تذكرة سفر 
مع شركة طيران محّددة تفرض قيودًا بحسب 
ر عدد مقاعد على متن الطائرة أو بحسب 

ّ
توف

الجدول الزمني المحّدد للسفر. وبالتالي، فإّن 
العميل يتمّتع بحّرية مطلقة بإستبدال نقاطه 
الهاتف  تطبيق  ب��اس��ت��خ��دام  ل����ه".  يحلو  ك��م��ا 
ال���ج���وال م���ن SGBL، ي��ف��ّع��ل ال��ع��م��ي��ل ال��م��ّي��زة 
حساب  على  للبرنامج  المخّصصة  ال��ج��دي��دة 
البطاقة التي يختار استخدامها. وفي غضون 
ثواٍن، تسمح له نقاطه المجّمعة القيام بعملّية 
الشراء. وهكذا، بنقرة بسيطة، يّتم استبدال 

نقاطه بسهولة ومن دون أي تأخير. 
أي���ض���ًا، ي���ق���ّدم ب��ن��ك س��وس��ي��ت��ه ج���ن���رال في 
لتلبية  المتمّيزة  ال��رزم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  لبنان 
حساب  رزم����ة  إّن  المختلفة.  زب��ائ��ن��ه  ح��اج��ات 
الحصرّية  ال��خ��دم��ات  م��ن  عالمًا  تضّم   Select
بين. 

ّ
المتطل ال��زب��ائ��ن  رغ���ب���ات  إلرض�����اء  م���ع���ّدة 

"نعمل دائمًا لالرتقاء إلى مستوى ثقة زبائننا 
م���ن خ����الل وض��ع��ه��م ف���ي ق��ل��ب اه��ت��م��ام��ن��ا، مع 
عاتهم وحّتى تجاوزها واستباقها. 

ّ
مراعاة تطل

لزبائننا فرصة االستمتاع بعالم  لذلك، نقّدم 
من الخدمات الحصرّية بداًل من االستفادة من 
رزم��ة خدمات بسيطة"، يقول السّيد خوري. 
ويضيف: "إّن عالم Select هو اهتمام يومي، 
من خالل فريق متخّصص وخدمة ذات طابع 
شخصي. وتجمع هذه الرزمة منتجات متعّددة 
إلى  لإلستجابة  تفضيلّية،  بشروط  ومصّممة 
المصرفّية  البطاقات  إّن  ال��زب��ائ��ن.  بات 

ّ
متطل

ال��ف��اخ��رة ت��ق��ّدم خ��دم��ات إستثنائّية ق��ي كل 
البطاقة   ،Infinite بطاقة  م��ع  ال��ع��ال��م:  أن��ح��اء 
 Debit ال��ع��ال��م��ّي��ة ب��ام��ت��ي��از وب��ط��اق��ة ال��س��ح��ب
بطاقة  م���ن  زب��ائ��ن��ن��ا  ي��س��ت��ف��ي��د   ،Platinum
دخول فعلّية لتحقيق كل رغباتهم، تتيح لهم 
ف��رص��ة دخ���ول ص��ال��ون��ات ال��ش��رف المخّصصة 
ل��ك��ب��ار ال��ش��خ��ص��ّي��ات ف��ي ال��م��ط��ارات ال��دول��ّي��ة 
إلى  باإلضافة   ،"Priority Pass" بطاقة  م��ع 
الساعة  م��دار  على   "conciergerie" خدمة 
ط��ي��ل��ة أي����ام األس���ب���وع، خ��دم��ة ال��م��س��اع��دة في 
السفر وغيرها. كما يستفيد الزبون من شبكة 
م��ن ال��ق��روض ال��رأس��م��ال��ّي��ة ال��م��ت��ن��ّوع��ة ال��م��ع��ّدة 
لحاجاته: تسهيالت خاصة للحساب الجاري، 

سلفة على الحساب أو قرض إئتماني".
باإلضافة إلى ذلك، يلتزم SGBL مساعدة 
زبائنه في إدارة حياتهم اليومية بكل سهولة. 
ق العمل اليومي، يصبح أحيانًا دفع 

ّ
ومع تدف

ال��ف��وات��ي��ر ف��ي ال��وق��ت ال��م��ح��ّدد م��ه��ّم��ة صعبة. 
  Galaxie رزم������ة   SGBL ي���ق���ّدم  وب���ال���ت���ال���ي، 
المتعّددة المّيزات. تلّبي هذه الرزمة حاجات 
الزبائن من خالل مجموعة واسعة من المّيزات 
المرتبطة  المصرفية  والمنتجات  وال��خ��دم��ات 
ر 

ّ
بها. فحساب Galaxie هو أداة أساسية توف

توطين عدد غير محدود من الفواتير. وبذلك 

الحساب  آلي من  الفواتير بشكل  تتّم جباية 
م��ب��اش��رة وت���س���ّدد ل��أج��ه��زة ال��م��ع��ن��ي��ة؛ ك��إج��راء 

ل.
ّ
كامل من دون أي حاجة للتنق

"بدءًا من سن الثامنة عشرة، يرى الشباب 
فتح لهم ويشعرون بالحاجة إلى 

ُ
فرصًا جديدة ت

مرافقة مصرفّية حقيقّية. هكذا يرافقهم بنك 
سوسيته جنرال في لبنان حتى سن ال�25 مع 
العديد من المنتجات والخدمات لمساعدتهم 
SGBL  في إدارة نفقاتهم اليومّية. لذلك، قام
تصميمها  ال��م��ع��اد   "ILIVE" رزم����ة  ب��ت��ج��دي��د 
بالكامل مع العديد من االمتيازات، لتتماشى 
��ع��ات ش��ب��اب ال���ي���وم. ف��ب��اإلض��اف��ة إل��ى 

ّ
م���ع ت��وق

ال��ح��س��اب ال���ج���اري وب��ط��اق��ة ال��س��ح��ب ال��دول��ّي��ة 
ه��ذه  ت��ق��ّدم  ال��م��ج��ان��ّي��ة،   ILIVE Titanium
الرزمة للشباب بطاقات ائتمان بنصف السعر 
وبطاقة eSurf المجانّية لمشترياتهم اآلمنة 
الرزمة  عبر اإلنترنت. كذلك تسمح لهم هذه 
ب�����إدارة ح��س��اب��ات��ه��م ع��ن ُب��ع��د م��ن خ���الل موقع 
هواتفهم  على   "SGBL" وتطبيق    eSGBL
لتتّبع    SMS Secuspend الجّوالة، وخدمة
البطاقة.  بواسطة  تتّم  التي  ال��ش��راء  عملّيات 
سوف يستفيدون أيضًا من عملّيات التحويل 
ال��م��ج��ان��ّي��ة ب��ي��ن ح��س��اب��ات��ه��م، أي م��ن الحساب 
الجاري إلى حساب التوفير والعكس كذلك. 
أّما الميزات والفوائد التي يحصلون عليها مع 

بطاقة ILIVE Titanium  فهي عديدة:
- دخول مجاني إلى صاالت كبار الشخصيات 
في أكثر من 10  مطارات في الشرق األوسط.

.Careem ضة مع
ّ
- رحالت مّجانّية ومخف

أّول  ع��ن��د  ال��ح��س��اب  إل���ى  ت��ض��اف  - 15 دوالرًا 
استخدام للبطاقة بمبلغ تراكمي بقيمة 200 

دوالر.
 Mike حسم بقيمة 15% من خالل بطاقة -

.Sport VIP
 Maliks ل��������دى   %10 ب���ق���ي���م���ة  ح����س����م   -

.Bookshop
- حسم حتى 20% في أكثر من 55 مطعمًا 
ال��ه��ات��ف  ع��ل��ى   Zomato تطبيق خ���الل  م���ن 

الجوال.
.Burger King عروض وحسومات لدى -

- عروض Buy 1 Get 1 لدى مجموعة واسعة 
من التّجار.

- حسم حتى 15% من شركة Avis لتأجير 
السّيارات مع ترقية إضافّية.

- ع���روض وت��ج��ارب ح��ص��رّي��ة ف��ي جميع أنحاء 
.Priceless Cities العالم من خالل

"نحن  ق��ائ��اًل:  حديثه  خ���وري  حبيب  يختم 
ن���س���ع���ى ي���وم���ّي���ًا ل���ت���وف���ي���ر أح�������دث ال���خ���دم���ات 
أفضل  تقديم  أج��ل  م��ن  العالمّية  المصرفّية 
خدمة لزبائننا، من أفراد ومهنّيين وشركات، 
معتمدين  ف��ري��دة،  مصرفّية  تجربة  ولتقديم 

على االبتكار والحصرّية والتنّوع".

مدير قسم االستراتيجّية والتسويق في بنك سوسيته جنرال حبيب خوري.
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نهار األعمال

بنك عوده: 
مقاربة متمحورة حول العمالء

BSL BANK إستراتيجّية صالبة 
يف األداء وتقديم الخدمات

م��ع م��ق��ارب��ة ب��ن��ك ع����وده ال��م��ت��م��ح��ورة ح��ول 
ال��ع��م��ي��ل وح��ل��ول��ه ال��م��ت��ك��ّي��ف��ة م���ع ح��اج��ات 
العمالء، مستخدمًا تقنّيات حديثة، يعيد 
ال��م��ص��رف ب��ن��اء ق��واع��د ال��ع��م��ل ال��م��ص��رف��ي. 
الموضوع مع مديرة  عاّمة حول هذا  جولة 
ال��خ��دم��ات ال��م��ص��رف��ّي��ة ب��ال��ت��ج��زئ��ة ف��ي بنك 

عوده غريس عيد.
ف���ي ب��ي��ئ��ة م���ال���ّي���ة خ��اض��ع��ة ل��ل��م��ن��اف��س��ة، 
��ل ال��خ��ب��رة وج�����ودة ال��خ��دم��ة ف���ي بنك 

ّ
ت��م��ث

رئيسّيتين  ت��ن��اف��س��ّي��ت��ي��ن  م��ي��زت��ي��ن  ع���وده 
تساهمان في المحافظة على العمالء وفي 
ت��ع��زي��ز والئ��ه��م ل��ل��م��ص��رف. ذل��ك أّن ه��دف 
ال��ع��م��الء محور  ه��و ج��ع��ل  األّول،  ال��م��ص��رف 
تجربة  لتأمين  ونشاطاته  استراتيجّيته 
مصرفّية رائدة بأقصى درجات الشفافّية 
ال��ت��ي تتقّدم  االس��ت��ش��ارّي��ة  ال��خ��دم��ات  عبر 
لهم حلواًل، ومنتجات مالئمة تتناسب مع 

باتهم ونمط حياتهم. 
ّ
متطل

وت��ق��ول ع��ي��د: "ي��ق��وم م��ص��رف��ن��ا ب��ت��زوي��د 
الالزمة للقيام بعملّياتهم  العمالء األدوات 
ال��م��ص��رف��ّي��ة أي��ن��م��ا ك���ان���وا وم���ت���ى ش�����اؤوا، 
م����ن خ�����الل أك���ب���ر ش���ب���ك���ة ف������روع وأج���ه���زة 
وم��رك��ز خدمة عمالء متقّدم،  آل��ي،  ص��ّراف 
"أبرز  وتضيف:  مختلفة".  رقمّية  وقنوات 
ه���ذه ال��ق��ن��وات ال��خ��دم��ات ال��م��ص��رف��ّي��ة عبر 
بنك  وتطبيق   ،Audi Online اإلنترنت 
ال��ذي   "andi" الرقمي  والمساعد  ع���وده، 
ي����دردش م��ع��ه ال��ع��م��الء ع��ل��ى ص��ف��ح��ة بنك 
بنك  وف����رع   ،Facebook ال����  ع��ل��ى  ع����وده 
يتيح  ال��ذي    "Novo" اإللكتروني  ع��وده 
المصرفّية  العملّيات  معظم  إج��راء  للعمالء 
م���ن دون ال��ح��اج��ة ل��ل��ذه��اب إل���ى ال���ف���رع أو 
التقّيد بدوام عمله، ما يؤّمن راحة العمالء 
م��ع أحد   

ً
م��ب��اش��رة ال��ت��واص��ل  م��ن  ويمّكنهم 

��ف��ي ال��م��ص��رف ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��دع��م 
ّ
م��وظ

ال�����ذي ي��ل��ّب��ي ح��اج��ات��ه��م، وم��ع��ل��وم��ات عن 
عن  فضاًل  وخدماته.  ع��وده  بنك  منتجات 
ذل����ك، ب����ات ب��إم��ك��ان ال��ع��م��الء أن ي���أخ���ذوا 
قناة  عبر  يريدونها  التي  المعلومات  ك��ل 
ال  التي  بالمصرف  الخاّصة   WhatsApp

تزال في مرحلتها التجريبّية".

ي����ق����ّدم ب���ن���ك ع������وده ح���س���اب���ات خ���اّص���ة 
ت��س��ت��ه��دف غ��اي��ات م��ع��ّي��ن��ة، م��ث��ل ح��س��اب 
األبسط  الطريقة  ال��ط��ل��ب،  تحت  اإلي���داع 
للبدء في االدخ��ار، فهو آمن وَم��ِرن ويؤّمن 

كسب الفوائد. 
ع���وده األس��اس��ي  ب��ن��ك  ولتحقيق ه��دف 
ال��ق��اض��ي ب��ت��ع��زي��ز ت��ج��رب��ة ال���ع���م���الء، ي��ق��ّدم 
ال���رات���ب ح��ل��واًل متكاملة  ت��وط��ي��ن  ح��س��اب 
وخ����دم����ات م��ج��ان��ّي��ة إل����ى أص���ح���اب ال��ع��م��ل 
وال���م���س���ت���خ���دم���ي���ن، ك����ي ي��س��ت��ف��ي��دوا إل���ى 
أقصى حّد من رواتبهم ويسّهلوا حياتهم 

والمصرفّية. العملّية 
عيد  تشير  ب��ال��ب��ط��اق��ات،  ق 

ّ
يتعل م��ا  ف��ي 

الى ان بطاقات بنك عوده تقّدم لحامليها 
إل��ى تسهيالٍت   

ً
إض��اف��ة المنافع  م��ن  ع��ددًا 

ع������ّدة، م��ن��ه��ا ال���ن���ق���اط وال���م���اي���ل���ز وت���ذاك���ر 
السفر، إلخ.

ل��ت��ش��ج��ي��ع  ال���م���ص���رف  م���س���اع���ي  أّن  ك���م���ا 
التعامل بالليرة اللبنانّية، أّدت إلى إطالق 

البطاقات التالية:
ال��م��ص��ّم��م��ة خّصيصًا  "ل��ب��ن��ان��ي"  ب��ط��اق��ة 
والتي  اللبنانّيين،  عيش  طريقة  لتناسب 
ت��س��م��ح ل��ل��ع��م��الء ب��االس��ت��ف��ادة م���ن ب��رن��ام��ج 
ل���دى   )cashback( ال���ن���ق���ود  اس�����ت�����رداد 
البيع وعلى  نقاط  استعمال بطاقتهم في 
 cashback %1 اإلنترنت في لبنان، ومن
القيام  يتّم  التي  المشتريات  مجموع  على 

بها خارج لبنان. 
يضاف إلى ذلك برنامج "إحكي لبناني" 
تجميع  فرصة  البطاقة  حَملة  يمنح  ال��ذي 
ساعات المحادثة المّجانّية على خطوطهم 
من شركَتي Touch أو Alfa، واالستفادة 
ل��دى شبكة حصرّية من  ف��وري  م��ن حسم 

التّجار.
اللبنانّية  بالليرة  مايلز"  بطاقة "سيدر   
ال���ت���ي ت��ت��وّج��ه إل����ى م��ح��ّب��ي ال��س��ف��ر وت��ت��ي��ح 
ليرة   2000  

ّ
لكل واح��د  مايل  تجميع  لهم 

واس��ت��ب��دال  البطاقة  ب��واس��ط��ة  يصرفونها 
هذه المايلز المجّمعة بتذاكر سفر، أو رفع 
درجة السفر، أو الحصول على إعفاء من بدل 
األمتعة الزائدة، باإلضافة إلى الدخول إلى 

المطارات  25 صالون ش��رف في ع��دد من 
 "Loungekey". بواسطة خدمة

ك����م����ا أط�����ل�����ق ال�����م�����ص�����رف ف������ي ال����ف����ت����رة 
األخ����ي����رة، ب���االش���ت���راك م���ع ش���رك���ة ط��ي��ران 
ال��ش��رق األوس����ط MEA، ح��َم��ل��ة "م��ي��ن َرح 
بطاقَتي  ح��ام��ل��ي  لتشجيع  م��ع��ك"  ي��س��اف��ر 
 MEA Cedar Miles Platinum
  MEA Cedar Miles Ultimateو
ع��ل��ى اس��ت��ع��م��ال ب��ط��اق��ات��ه��م خ���الل شهري 
أّي��������ار وح������زي������ران، م����ا ي����ؤّم����ن ل���ه���م ف��رص��ة 
.MEA ال���ف���وز ب���ت���ذاك���ر س��ف��ر م���ع ش���رك���ة

وس��ت��ت��ي��ح ه����ذه ال��ح��م��ل��ة ل��ع��ش��ري��ن ف���ائ���زًا، 
المدن  م��ن  الكثير  إل��ى  رفاقهم  م��ع  السفر 
األج����ن����ب����ّي����ة م���ن���ه���ا م����ي����الن����و، وب���رش���ل���ون���ة، 
وكوبنهاغن،  وبروكسل،  وروم��ا،  ومدريد، 
وف������ران������ك������ف������ورت، وب��������اري��������س، وغ����ي����ره����ا.

وي���رك���ز ب��ن��ك ع����وده ع��ل��ى ف��ئ��ة ال��ش��ب��اب 
 "Spring" ف���ح���س���اب  خ��������اّص.  ب���ش���ك���ٍل 
ل��ل��ش��ب��اب ال��ذي��ن ت����راوح أع��م��اره��م ب��ي��ن 18 
إط��الق��ه بصيغته األخ��ي��رة  ت��ّم  و24 س��ن��ة، 
في أيلول 2017، مع مّيزات جديدة مثل 
قة 

ّ
وم���ب���ادرات متعل وف����اء ج��دي��د،  ب��رن��ام��ج 

المؤسساتية،  االج��ت��م��اع��ّي��ة  ب��ال��م��س��ؤول��ّي��ة 
المّجانّية  العمل  ورش  م��ن  ع��دد  ومتابعة 
التي من شأنها أن تنّمي مهارات الشباب 
المصرف  يولي  كذلك  تفاعلّية.  بطريقة 
القطاع العام اهتمامًا خاّصًا. فعلى سبيل 
الماضي،  نيسان  شهر  خ��الل  ت��ّم  المثال، 
إط�����الق م����ب����ادرة م���ن ب��ن��ك ع�����وده وب��رن��ام��ج 
األم����م ال��م��ّت��ح��دة اإلن��م��ائ��ي ب��االش��ت��راك مع 
وزارة ال��داخ��ل��ّي��ة وال��ب��ل��دّي��ات و"ال��م��ؤّس��س��ة 
اللبنانّية لأرسال"، لتأمين دّراجات طبّية 
لتصل  األّول��ّي��ة  اإلسعاف  بحقائب  مجّهزة 
إل��ى م��وق��ع ال��ح��ادث س��ري��ع��ًا ق��ب��ل س��ّي��ارات 
اإلس��ع��اف م��ن أج��ل ض��م��ان اس��ت��ق��رار حالة 
ال��م��ص��اب��ي��ن وزي�����ادة ف��رص��ه��م ف��ي ال��ن��ج��اة. 
وف���ي اإلط���ار ن��ف��س��ه، م���ّول ال��م��ص��رف قاعة 
المحاضرات الكبرى في كلّية فؤاد شهاب 
القّوات  للقيادة واألرك��ان، ومركز تدريب 
ال���خ���اّص���ة ال���ت���اب���ع ل��ل��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي 

منطقة الشيخ طابا في عّكار.

بقي األداء المصرفي في النصف األول من 
الظروف  م��ن  ال��رغ��م  على  متماسكًا،  السنة 
ال��ص��ع��ب��ة ال���ت���ي م�����رت وال ت������زال ت���م���ر ع��ل��ى 
ل��ب��ن��ان م��ن ال��ن��اح��ي��ة االق��ت��ص��ادّي��ة وال��م��ال��ّي��ة 
والسياسّية. وعلى الرغم من اضطراره إلى 
والتسهيالت  ال��ق��روض  منح  ف��ي  ال��ت��ش��ّدد 
المصرفّية، إاّل أن القطاع المصرفي حافظ 
ع��ل��ى ودائ���ع���ه، ورغ����م ذل���ك ي��ت��وق��ع ال��م��دي��ر 
ألوف  الياس   BSL BANK لمصرف العام 
انخفاضًا في الربحّية نتيجة الرتفاع تكلفة 

الودائع.
 ويقول: "المرحلة المقبلة ستكون صعبة، 
ول��ك��ّن��ه��ا ل��ي��س��ت م��س��ت��ح��ي��ل��ة؛ وذل����ك إذا ما 
اعتماد  من  به  وع��دت  ما  الحكومة  التزمت 
موازنة تقشفّية، وضبط الهدر في اإلدارات 
على  العمل  ومتابعة  العامة،  والمؤسسات 
لطمأنة  والسياسي؛  األمني  الوضع  تعزيز 
المستثمرين األجانب والمحلّيين، ومواكبة 

مقررات "سيدر". 
وتتمثل التحّديات األبرز في المحافظة 
ع��ل��ى م��س��ت��وي��ات رب���ح���ّي���ة م��ق��ب��ول��ة، وع��ل��ى 
نوعية  ص��ون  وك��ذل��ك  المطلوبة،  السيولة 

الموجودات".

BSL BANK  مصرف
ل��ب��ن��ان��ي  م����ص����رف  ه����و    BSL BANK
متوسط الحجم يعمل في لبنان، تأسس 
ال���ع���ام  1924  ف���ي  ع����ام 1863، وح��ص��ل 
على امتياز إصدار العملة، فعمل باعتباره 
ب��ن��َك إص�����دار وم��ص��رف��ًا ت��ج��ارّي��ًا إل���ى حين 
العام 1963،  لبنان في  تأسيس مصرف 
متكامل  تجارّي  إل��ى مصرف  تحّول  حيث 
يعمل تحت إدارة Paribas الفرنسّي. ثم 
العام 1987  استحوذت على أسهمه في 
نادية  السيدة  برئاسة  لبنانّية  مجموعة 

الخوري. 
ت���ّم ت��وزي��ع ف����روع  BSL BANK  ال����18 
بشكٍل مدروس لتغطية الشريط الساحلي 
اللبناني: األشرفية )فرعان(، والحمرا، ومار 
إل��ي��اس، وري���اض الصلح )وس��ط ب��ي��روت(، 
وس����ام����ي ال���ص���ل���ح )ب�����������دارو(، وال���ح���ازم���ي���ة، 

وال���دورة، وب��رج ح��ّم��ود، والضبيه، وجونيه، 
الرئيسّية  ال��م��دن  لخدمة  وك��ذل��ك  وجبيل. 
ف����ي ال���ش���م���ال )ط����راب����ل����س، وزغ�����رت�����ا(، وف���ي 
الجنوب )صيدا، وصور(، وفي البقاع )زحلة، 

وبعلبك(. 
أل��وف: "عبر أكثر من 155 سنة  ويتابع 
مصرف  أثبت  المصرفي،  العمل  في  خبرة 
في  ص���الب���ة  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة   BSL BANK
نوعّية  خ��دم��ة  تقديم  ف��ي  وك��ف��اءة  األداء، 
م��ت��ج��ّددة وم��ب��ت��ك��رة.  وب��ال��ح��دي��ث ع��ن أب��رز 
الجديدة  المصرفية  والخدمات  المنتجات 
التي يقدمها BSL BANK، يضيف ألوف: 
"نحن نؤمن بالدور االقتصادي واالجتماعي 

الذي يجب على كل مصرف القيام به. 
 BSL لذلك، فإنه من صلب استراتيجية
على  التسليفي  نشاطه  مواصلة   BANK
الرغم من الظروف الدقيقة. وقد تابعنا منح 
السكني  ال��ق��رض  أهمها   

ّ
ول��ع��ل ال��ق��روض، 

بفائدة    "Home Loan" ال��م��دع��وم  غير 
تتراوح بين 4.58% )لمدة 10 سنوات(، 
 15( و%6.58  س���ن���ة(،   12( و%5.58 

سنة(، )مع APR يقارب %9(. 
ون���ع���ط���ي األول�����وّي�����ة ل��ل��ش��ق��ق ال��ص��غ��ي��رة 

للحصول  ال��ت��ق��ّدم  يمكن  إذ  والمتوسطة؛ 
ًا من قيمة 75000 دوالر،  ب��دء على ق��رض 
اللبناني على  الشباب  منا لمساعدة  سعيًا 
ال��ب��ق��اء ف��ي أرض���ه وب��ن��اء ع��ائ��ل��ت��ه". وي��ت��اب��ع: 
 Car Loan ن��ق��ّدم أي��ض��ًا ق��رض ال��س��ي��ارة"
ب�����ش�����روط ت���ن���اف���س���ّي���ة وف�����ائ�����دة 0% )م���ع 
أيضًا  ي��ق��ارب 5%(، واألول��وّي��ة هنا   APR
ل��ل��س��ّي��ارات ال��ع��ائ��ل��ّي��ة ول��ي��س��ت ل��ل��س��ّي��ارات 
باإلضافة  الفائقة،  السرعة  ذات  الرياضّية 
ط��ب��ع��ًا إل�����ى ال���م���ن���ت���ج���ات األخ�������رى ال��خ��اص��ة 
باألفراد، كالبطاقات االئتمانّية، والخدمات 
المصرفّية، والخدمات اإللكترونّية، كذلك 
التجارّية،  بالمؤسسات  الخاصة  الخدمات 

وخدمات األسواق المالّية، وغيرها". 
الممّيزة  "عالقتنا  أن  ال��ى  أل��وف  ويشير 
مع كل عميل من عمالئنا مبنّية على الثقة 

والتواصل المستمر. 
وب���ه���ذا ال��م��ن��ه��ج، ط���ّورن���ا ب��رن��ام��ج ال����والء 
 "Moment Loyalty Program"
الفريد من نوعه بتصّور متقّدم مبني على 
 With us, every Moment ش���ع���ار 
النقاط ليس فقط  counts.  ويتّم جمع 
ع��ن��د اس��ت��خ��دام ال��ب��ط��اق��ة االئ��ت��م��ان��ّي��ة، بل 
ك����ذل����ك ع���ن���د إن�����ج�����از ال���م���ع���ام���الت 
ال��م��ص��رف��ّي��ة م��ع��ن��ا وف���ي غ��ي��ره��ا من 

المناسبات". 
هو  أيضًا  البرنامج  ه��ذا  يمّيز  م��ا 
إم����ك����ان اس����ت����ب����دال ه�����ذه ال��ن��ق��اط 
ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ه��داي��ا، وال��رح��الت 
ال��س��ي��اح��ّي��ة، وت���ذاك���ر ال��س��ف��ر عبر 
م��خ��ت��ل��ف��ة،  ط����ي����ران  ش����رك����ة   800
واالستفادة من الحجز الفوري لدى 
300,000 فندق حول العالم، ومن 
والعديد  السيارات،  تأجير  خدمة 
من االمتيازات األخرى. كما يمكن 
ل��ل��ع��م��ي��ل اس���ت���رداد ق��ي��م��ة ال��ن��ق��اط 
ن��ق��دًا أو إه��داؤه��ا إل��ى عميل آخ��ر، 
أو حتى التبّرع بها لجمعّية خيرّية 
 Moments ن��ق��اط م��ن اخ��ت��ي��اره. 
ال ت��ن��ت��ه��ي ص��الح��ي��ت��ه��ا، وي��م��ك��ن 

االستفادة منها في أي وقت.

مديرة الخدمات المصرفّية بالتجزئة في بنك عوده غريس عيد. المدير العام لمصرف  BSL الياس ألوف.
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ف���ي غ��ي��اب ت��ن��ف��ي��ذ اإلص����الح����ات ال��ه��ي��ك��ل��ّي��ة 
بالدين  يتعلق  م��ا  ف��ي  سيما  وال  المطلوبة، 
ال��ع��ام وال��ع��ج��ز، ت��ت��راج��ع ث��ق��ة ال��م��ودع��ي��ن في 
االقتصاد اللبناني وفي استقرار سعر صرف 
ُي��م��ث��ل مشكلة كبيرة  م��ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال��ل��ي��رة 
للقطاع. ي��ؤدي ه��ذا الوضع إل��ى إرت��ف��اع في 
دول��رة الودائع، وإلى خروج تدريجي لبعض 
ه����ذه ال����ودائ����ع إل����ى ال���خ���ارج ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ويعتبر  ه��ذا  النقدية.  السلطات  تطمينات 
ال��ع��ام ل��الئ��ت��م��ان والصيرفة  ال��م��دي��ر  م��س��اع��د 
في BBAC نديم حمادة، أن زيادة الضريبة 
وُمقرضي  المودعين  ف��وائ��د  على  المرتقبة 
إل��ى 10%، م��ن شأنها أن  ال��دول��ة م��ن %7 
المودعين  ل��ه��ؤالء  لبنان  ج��اذب��ي��ة  م��ن  تقلل 
ع��ل��ى  صعوبة  ال��ت��أك��ي��د  م��ع  والمستثمرين، 
ال��ع��ودة إل��ى وض��ع إق��ت��ص��ادي واع���د ف��ي ظل 
غ���ي���اب ال��ن��م��و ال���ن���ات���ج م���ن اس���ت���م���رار ال��ب��ي��ئ��ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة م��ن��ذ ع��ام 
ال��ع��ام والعجز  ال��دي��ن  2011، وازدي�����اد ح��ج��م 

 إلى ارتفاع مستوى الفوائد. 
ً
العام، إضافة

كذلك يعتبر ايضًا أن اإلف��راط في فرض 
ض���رائ���ب ج���دي���دة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال��م��ص��رف��ي 
في  ال��دول��ة  واردات  ل��زي��ادة  كوسيلة سهلة 
ال��م��دى ال��ق��ص��ي��ر، ك��م��ا ه��و وارد ف��ي م��ش��روع 
ميزانية 2019، يهدد ربحّية القطاع وبالتالي 
قّوته وبقائه. لكن، في حال تمكنت الدولة 
من تقليل عجزها سيتشجع القطاع الخاص 
وس���ي���ش���ارك ف���ي ه����ذه اإلس���ت���ث���م���ارات وف��ي 
بالنجاح والنمو  غيرها... وبذلك يعود األمل 
ال����ى ج��م��ي��ع ال���ق���ط���اع���ات ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��ط��اع 

المصرفي.
  BBAC وب���ال���ح���دي���ث ع����ن إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
ال���ت���وس���ع���ي���ة ل���ل���م���رح���ل���ة ال���م���ق���ب���ل���ة، ي��م��ض��ي 
المصرف قدمًا في توسيع نشاطه وانتشاره 
ح��م��ادة:  وي��ق��ول  وخ��ارج��ي��ًا،  محليًا  الجغرافي 
في   41 ال  فرعنا  بافتتاح  قمنا  ل��ب��ن��ان،  "ف��ي 
ال��ش��م��ال، كما  ال��ك��ورة ف��ي  منطقة كوسبا - 

ف��روع جديدة في مناطق  نحّضر الفتتاح 
القريب.  المدى  في  استراتيجّية 
أّما في الخارج، فيواصل مصرفنا 
إستراتجّيته التوسعّية لتحقيق 

ان����ت����ش����ار خ����ارج����ي ي����دع����م ن���ش���اط���ه وي����ن����ّوع 
نطاق  توسيع  إل��ى  منه  زبائنه سعيًا  قاعدة 
إس��ت��ث��م��ارات��ه خ��ص��وص��ًا وأن ح��ج��م ال��ق��ط��اع 
اإلقتصاد،  حجم  يفوق  اللبناني  المصرفي 
 إلى رغبته في توزيع المخاطر وتنويع 

ً
إضافة

هنا  "م��ن  ويتابع:  والربحّية".  الدخل  قاعدة 
ب��دأ م��ش��روع ال��ت��وّس��ع ف��ي ق��ب��رص، وتحديدًا 
في ليماسول، قبل اكثر من 30 عامًا وقمنا 
أكبر  مقر جديد  إل��ى  الرئيسي  ال��ف��رع  بنقل 
تدعم  كما  بالمصرف.  خ��اص  حداثة  وأكثر 
وج��ودن��ا ف��ي ال��خ��ارج ث��الث��ة ف���روع ف��ي ال��ع��راق 
ك���ان أّول���ه���ا ف���ي إرب���ي���ل وم���ن ث���ّم ف���ي ب��غ��داد 
السليمانّية، كما  ف��ي  األخ��ي��رة  ال��ف��ت��رة  وف��ي 
نحتل موقعًا متقدمًا بين المصارف اللبنانية 
من تحقيق  تمكنا  العراق حيث  في  العاملة 
فيها  تمر  التي  ال��ظ��روف  رغ��م  ممتازة  نتائج 
ال��ب��الد. وُي���ع���ّزز إن��ت��ش��ارن��ا ف��ي ال��خ��ارج مكتب 
تمثيلي ف��ي م��دي��ن��ة أب���و ظ��ب��ي ف��ي اإلم����ارات 
ي أنشطتنا في 

ّ
المّتحدة حيث ُيغط العربّية 

مكتب  م��ع  الخليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول 
تمثيلي جديد افتتحناه في الفترة األخيرة 

في أفريقيا وتحديدًا في نيجيريا".
شريكًا  ليكون  باستمرار   BBAC يسعى 
ماليًا موثوقًا به، يمكن لكل عمالئه الوصول 
إليه، أف��رادًا وش��رك��ات، ويبحث عن الفرص 
لدعم نجاحاتهم ونمّوهم وطموحاتهم. كما 
يدرك قيمة إنشاء عالقات قوية مع العمالء، 
وب��ال��ت��ال��ي ي��ق��دم ح���ل���واًل م��ص��رف��ي��ة مصّممة 
خصيصًا لتلبية حاجاتهم في مختلف مراحل 

ازدهارهم العملي والشخصي. 
 BBAC ف��ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال���ق���روض، ي���ق���ّدم
منها:  التجزئة،  ق���روض  م��ن  متنّوعة  قائمة 
ال��س��ي��ارة، قرض  ال��ق��رض الشخصي، ق��رض 
ال���ت���ج���ه���ي���زات، ق�����رض األع����م����ال ال��ص��غ��ي��رة، 

ق������رض ك�����ف�����االت، ب����اإلض����اف����ة ال���ى 
ق��������������������������روض س������ك������ن������ي������ة 

ب��م��ج��م��وع��ة   BBAC ي���م���ت���از ك���م���ا  م��خ��ت��ل��ف��ة. 
واس��ع��ة م��ن ال��ب��ط��اق��ات ال��م��ص��رف��ي��ة ال��م��م��ّي��زة 
"كالسيك"،  االئتمانية  البطاقات  وتشمل: 
"غ��ول��د" و"ب��الت��ي��ن��وم" ال��ت��ي ص��ّم��م��ت لتمنح 
ح��ام��ل��ه��ا ال��م��رون��ة ال��م��ال��ي��ة وال���ق���وة ال��ش��رائ��ي��ة 
التي تتناسب مع حاجاته وأسلوب حياته، 
اإلم��ارات��ي  بالدرهم   AEDو "ي���ورو"  بطاقتي 
ل��م��ح��ب��ي ال��س��ف��ر ل��م��س��اع��دت��ه��م ف���ي ت��ّج��ن��ب 
أوروب��ا  إلى  السفر  الصرف عند  متاعب سعر 
بطاقة  المتحدة،  العربّية  اإلم����ارات  دول���ة  او 
ب��ط��اق��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة،  ق��ض��ي��ة  ل���دع���م   CCCL
"دايموند" التي ُصّممت خصيصًا للسيدات 
والتي ُيمكنهن الحصول عليها مجانًا ولمدى 
الحياة، فضاًل عن أنها تمنحهن فرصة الفوز 
التي   Visa Infiniteوب���ط���اق���ة ب��األل��م��اس، 
لمن  والفخم  الممّيز  الحياة  ونمط  تتماشي 
يطلب ال��رف��اه��ي��ة. ك��م��ا اط��ل��ق ال��م��ص��رف في 
األخ��ي��رة خدمة 3D Secure   على  الفترة 
ب���ط���اق���ات���ه ل���ل���دف���ع ال����ف����وري ل��ت��م��ن��ح ع���م���الءه 
الشعور بالثقة والراحة عند شراء المنتجات 

والخدمات المتوافرة عبر شبكة اإلنترنت. 
وي���ق���دم ال���م���ص���رف إل����ى ح��ام��ل��ي ب��ط��اق��ات��ه 
  My Rewards االئتمانية برنامج المكافآت
ال���������ذي ي���م���ن���ح���ه���م ال����ن����ق����اط ت���ل���ق���ائ���ي���ًا ع��ن��د 
لتسديد  االئتمانية  بطاقاتهم  استخدامهم 
ك���ل م��ش��ت��ري��ات��ه��م ف���ي أي ن��ق��ط��ة م���ن ن��ق��اط 
البيع داخل لبنان أو خارجه٬ واستبدالها عبر 
االنترنت بالمكافآت الممّيزة. وينهي حمادة 
ب���ال���ق���ول: "ي��ج��ب أال ن��ن��س��ى م��س��ت��وى األم����ان 
على  ن��ح��رص  ح��ي��ث  ال��ج��دي��دة،  للتطبيقات 
االس��ت��ث��م��ار ف��ي ال���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة وال��م��ع��دات 

والبرامج للتخفيف من المخاطر األمنية".

 ضاعف مّرتين أميال الترحيب مع كل بطاقة جديدة
.Visa Air France KLM – Banque Libano-Française

 

 �طلب بطاقًة جديدة قبل 22 حزير�ن 2019، و��شتعمل بطاقة Visa Platinum مل�شرتياتك مببلغ �أقله

 Visa Signature أو ��شتعمل بطاقة� ،Flying Blue 2،000 د.�أ./يورو لتح�شل على 12،000 ميل

.Flying Blue مل�شرتياتك مببلغ �أقله 4،000 د.�أ. لتح�شل على 20،000 ميل

�لعر�ض جاٍر لغاية 22 متوز 2019.

4X أميال

تطّبق �ل�رشوط.
.
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مساعد المدير العام لالئتمان والصيرفة في BBAC نديم حمادة.

BBAC  يسعى دومًا 
ليكون شريكًا ماليًا موثوقًا به

اللبناني الفرنسي يطّور منتجاته
لتوفير التجربة األفضل لعمالئه

ي��س��ت��م��ر ال��ب��ن��ك ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ف��رن��س��ي في 
اإللكترونية  ومنصاته  منتجاته  تحديث 
لعمالئه.  األف��ض��ل  التجربة  توفير  بهدف 
ك���م���ا ي���ت���اب���ع ال���م���ص���رف ت���ط���وي���ر ت��ط��ب��ي��ق��ه 
"My BLF"  وخدمة الصيرفة اإلكترونية 
عمالئه  حاجات  لتلبية    "Point Com"
ه يستبق 

ّ
من كل فئاتهم العمرية، حتى ان

مّيزات  إط��الق  خ��الل  من  حاجاتهم  أحيانًا 
م���ب���ت���ك���رة، ك����أن ي��ت��ي��ح ل���ه���م م���ث���اًل إم���ك���ان 
 خطوة، 

ً
تحويالتهم خطوة مراحل  متابعة 

ب��م��ا ف��ي ذل���ك ت��اري��خ إت��م��ام العملية وك��ل 
الرسوم والعموالت التي قد يقتطعها أي 
المصارف  سلسلة  ضمن  م��راس��ل  مصرف 

المراسلة.
الفرنسي  اللبناني  البنك  ول���ى 

َ
أ لطالما 

يدعمهم  ال��ذي��ن  بالشباب  خ��اص��ًا  اهتمامًا 
في كل مراحل تطّورهم من خالل تقديم 
والنشاطات  الخدمات  من  كاملة  مجموعة 
ال���ح���ص���ري���ة ال��م��خ��ص��ص��ة ل���ه���م، ب��ح��س��ب م��ا 
يؤكده مدير التسويق والتجزئة في البنك 
اللبناني الفرنسي رونالد زيركا. فمنذ العام 
2010، أطلق المصرف قرض الدراسة الذي 

السنة  من  الجامعية  دراستهم  يمّول 
ال��ت��خ��ّرج، بتغطية  األول����ى وح��ت��ى 

ك����ام����ل����ة ل���ل���ق���س���ط ب������ال������دوالر 
إلى  قيمته  تصل  األميركي 

ويتمّيز  دوالر.  أل��ف   130
ه������ذا ال�����ق�����رض ب���ف���وائ���د 
ت����ن����اف����س����ي����ة وب�����م�����دة 
تسديد قصوى تصل 
إلى 11 سنة تبدأ بعد 

يل الشهادة.
َ
ن

وفي العام 2014، 
أطلق منصة الترفيه 
 Lucky". ال���ف���ري���دة 
  "to be Young

الحساب  وبفضل هذا 
ال�����خ�����اص وب����ط����اق����ات����ه، 

أص���ب���ح ب���إم���ك���ان م����ن ه��م 
دون ال�25 سنة االستفادة 

م����ن ال��م��ن��ت��ج��ات وال���خ���دم���ات 

لهم  المخصص  التطبيق  عبر  ال��م��ت��واف��رة 
 MY LTBY by" وم���ض���م���ون���ه  ب��ش��ك��ل��ه 

 ."BLF
ك�����ذل�����ك ي���م���ك���ن���ه���م االس������ت������ف������ادة م��ن 
النشاطات والعروض الممّيزة التي تقّدمها 
 ،"Lucky to be Young" منصة  لهم 
ن���ذك���ر م��ن��ه��ا ال��ح��س��وم��ات ال��ح��ص��ري��ة ل��دى 
متاجر  من  المصرف،  من شركاء  العشرات 
مة في المدارس 

ّ
ومطاعم، واللقاءات المنظ

وال�����ج�����ام�����ع�����ات، وال��������دع��������وات، وال����م����دّون����ة 
ال��م��ف��ت��وح��ة أم����ام ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن وال��ف��ن��ان��ي��ن 
االستفادة  فرصة  ننسى  وال  الصاعدين. 
 "This Is My Club" بطاقة م��ي��زات  م��ن 
 Virgin" م����ع  ب���ال���ش���راك���ة  ط���ل���ق���ت 

ُ
أ ال���ت���ي 

Radio Lebanon"، أو ميزات "أنغامي"، 
وه�����ي ال��م��ن��ص��ة ال��م��وس��ي��ق��ي��ة األول�������ى ف��ي 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
اللبناني  ال��ب��ن��ك  يستمّر  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة  م��ن 
ال���ف���رن���س���ي ب���ح���س���ب زي����رك����ا ف����ي م���واك���ب���ة 
ع��م��الئ��ه ف���ي ك���ل ال����ظ����روف، ف��ي��س��ع��ى إل��ى 

م��س��اع��دت��ه��م م��ع��ن��وي��ًا، إذ ي��ض��ط��ل��ع ف��ري��ق 
ع��م��ل ال���م���ص���رف ب�����دور ال��م��س��ت��ش��ار ال���ذي 
نحو  الالزمة ويوّجههم  النصائح  يسديهم 
اتخاذ القرارات الصائبة من خالل مجموعة 

منتجاته وخدماته.
وت��ظ��ه��ر ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج م���ن خ����الل ازدي�����اد 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات��ن��ا ال��ك��ب��ي��رة، ن��ذك��ر 
 Air France KLM ف��ي��زا  ب��ط��اق��ة  م��ن��ه��ا 
 ،– Banque Libano-Française
 Visa أو   Visa Signature ب��ن��وع��َي��ه��ا 
البنك  أّن  بالذكر،  والجدير   .Platinum
اللبناني  المصرف  ه��و  الفرنسي  اللبناني 
الوحيد الذي أطلق هذه الشراكة مع الناقل 
 Air France أوروب������ا  ف���ي  األول  ال���ج���وي 
KLM، وقّدم من خاللها بطاقات، بالدوالر 
للعمالء جمع  تتيح  ب��ال��ي��ورو،  أو  األم��ي��رك��ي 
ي��ورو  إن��ف��اق ك��ل دوالر أو  ع��ن��د  م��ي��ل   1،5

واحد.
 Airإاّل أن البنك اللبناني الفرنسي وفيزا و
France ق��د خ��ط��وا خ��ط��وة إض��اف��ي��ة ه��ذه 
لحاملي  فقّدموا  الشراكة،  السنة في هذه 
ال��ب��ط��اق��ة ال���ج���دد ف���رص���ة م��ض��اع��ف��ة أم��ي��ال 
الترحيب Flying Blue 4 مرات، بين 23 

نيسان و22 حزيران.
اضافة إلى ذلك، يسعى المصرف 
دائ������م������ًا إل��������ى ت����وس����ي����ع ن���ط���اق 
اليوم  م��وج��ود  ان��ت��ش��اره، فهو 
ف����ي ل���ب���ن���ان وال������خ������ارج، م��ن 
خ���الل 60 ف��رع��ًا ف��ي لبنان 
)العراق(  بغداد  وف��رٍع في 
 Banque SBA وفرَعين
ف�����ي ب�����اري�����س )ف���رن���س���ا( 
ول���ي���م���اس���ول )ق���ب���رص(، 
وم��ك��ت��َب��ي��ن ت��م��ث��ي��ل��َي��ي��ن 
ف��ي أب���و ظ��ب��ي )اإلم�����ارات 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة ال�����م�����ت�����ح�����دة( 
والغ�����������وس )ن����ي����ج����ي����ري����ا(، 
 LF ك�������ذل�������ك م��������ن خ�����������الل
في    )Finance )Suisse
ر بذلك المنتجات 

ّ
جنيف، فيوف

والخدمات لعمالئه أينما وجدوا.

مدير التسويق والتجزئة في البنك اللبناني الفرنسي رونالد زيركا.
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ك���ان ل��ل��وض��ع اإلق��ت��ص��ادي ال��م��ت��ردي وق��ع 
ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ك��ل ال��ق��ط��اع��ات اإلق��ت��ص��ادي��ة 
المصرفي  القطاع  أّن  إاّل  س��واء،  حد  على 
ب��ق��ي أف���ض���ل ح����ااًل م���ن ب��ق��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات 

ومتانته.  بسبب صالبته 
التجارية  المصارف  بالتفصيل، سّجلت 
 %1,31 بنسبة  إرتفاعًا  لبنان  في  العاملة 
ف���ي م��ي��زان��ي��ت��ه��ا ال��م��ج��ّم��ع��ة خ���الل ال��ف��ص��ل 
األول م��ن ال��س��ن��ة ال��ج��اري��ة إل���ى م��ا ي��ق��ارب 
381 مليار ليرة نحو 252,75 مليار دوالر. 
ال��زب��ائ��ن، فقد  ودائ���ع  إل��ى  بالنسبة  أم��ا 
 %0,82 بنسبة  األخ��ي��رة  ه��ذه  انخفضت 
 2019 س���ن���ة  م����ن  األول  ال���ف���ص���ل  خ�����الل 
ل��ي��رة أي  إل��ى 266 م��ل��ي��ارًا و969 م��ل��ي��ون 
تراجعت  كما  دوالر،  مليار   177,09 نحو 
الخاص  القطاع  إلى  التسليفات  محفظة 
و423  م��ل��ي��ارًا   86 إل���ى   %3,46 ب��ن��س��ب��ة 

ليرة اي 57,33 مليار دوالر. 
وه���ن���ا ي��ع��ت��ب��ر ال���م���دي���ر ال���ع���ام ال��م��س��اع��د 
ورئ����ي����س دائ�������رة اإلس����ت����ش����ارات ال��م��ال��ي��ة 
واألب�����ح�����اث اإلق����ت����ص����ادي����ة ف����ي م��ج��م��وع��ة 
اإلع���ت���م���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ض��ل��و ش���وي���ري، أّن 
طبيعي  التسليفات  محفظة  في  التراجع 
في ظل إحجام الزبائن عن طلب القروض 
الفوائد  كلفة  في  الكبير  اإلرتفاع  نتيجة 
وت��وق��ف ال��ق��روض ال��م��دع��وم��ة م��ن مصرف 

لبنان. 
وب����ال����ح����دي����ث ع������ن ال����ت����ح����دي����ات ال���ت���ي 
ي��واج��ه��ه��ا ال���ق���ط���اع، ي��ع��ت��ب��ر ش���وي���ري أن 
ال���ت���ح���دي األس���اس���ي ل��ل��ق��ط��اع ال��م��ص��رف��ي 
ي���ك���م���ن ف����ي ال���ع���م���ل ض���م���ن ه�����ذا ال���وض���ع 
اإلق��ت��ص��ادي ال��ص��ع��ب وال��ت��أق��ل��م م��ع��ه، في 
ظ���ل ازدي�������اد ال���ض���غ���وط ال���ض���ري���ب���ّي���ة ع��ل��ى 

ومودعيه.  المصرفي  القطاع 
ب��ال��ت��ح��دي��د، ف����إن ال���واق���ع اإلق���ت���ص���ادي 
ال��م��ص��ارف تحديات  ي��ف��رض على  ال��ح��ال��ي 
كلفة  التمويل ضمن  م��ص��ادر  ج��ذب  ف��ي 
م���ق���ب���ول���ة، وف�����ي ال���ب���ح���ث ع����ن ت��وظ��ي��ف��ات 
آم���ن���ة ن��س��ب��ي��ًا وم���ج���دي���ة ت��غ��ط��ي ال��ك��ل��ف��ة 
ال���ع���ال���ي���ة ال���ت���ي ت��دف��ع��ه��ا ع���ل���ى ال����ودائ����ع، 
واإللتزام  الدولة  بتمويل  اإلستمرار  وف��ي 

"بازل". بمتطلبات 
للمرحلة  ال��ت��وق��ع��ات  إل���ى  ب��ال��ن��س��ب��ة  أم���ا 
ال����م����ق����ب����ل����ة، ف�������إن ن�����ج�����اح ال����ح����ك����وم����ة ف��ي 
الموعودة،  اإلصالحية  الخطوات  تطبيق 
العجز  موازنة تخفض  إقرار  إلى  باإلضافة 
ع���ب���ر م���ك���اف���ح���ة ال���ف���س���اد ول����ج����م ال���ت���ه���رب 
شأنهما  م��ن  اإلن��ف��اق،  وترشيد  الضريبي 
أن ي��م��ه��دا ال���ط���ري���ق ل���ب���دء ت���دف���ق أم����وال 
"س���ي���در" ع��ل��ى م��ش��اري��ع ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
م��م��ا س��ي��س��اه��م ت��دري��ج��ي��ًا ف��ي خ��ل��ق ف��رص 
كما  اإلق��ت��ص��ادي.  ال��وض��ع  وتحسين  عمل 
س��ت��س��اه��م اإلص���الح���ات ه���ذه ف���ي تحسن 
السوق  ف��وائ��د  وع���ودة  المستثمرين  ثقة 

الطبيعية. مستوياتها  إلى 

بنك اإلعتماد اللبناني
لم تكن الظروف في العام 2018 مالئمة 
اللبنانية،  المصارف  مجمل  إل��ى  بالنسبة 
وم��ن��ه��ا ب��ن��ك اإلع���ت���م���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي إلط���الق 
م���ن���ت���ج���ات ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��س��ل��ي��ف، ب��ح��س��ب 
التي  العوامل  الى مجموعة  شويري، نظرًا 
منتجات  على  التركيز  فكان  ذك��ره��ا،  ت��ّم 
تهدف إلى جذب الودائع أكان من داخل 

لبنان أو من خارجه. 
وبالفعل، قام مصرف اإلعتماد اللبناني 
اب��ة 

ّ
ب��إط��الق ح��س��اب��ات ت��وف��ي��ر ب��ف��وائ��د ج��ذ

وآج������ال م��ت��ف��اوت��ة ت��ت��ن��اس��ب م���ع م��خ��ت��ل��ف 
قاعدة  تعزيز  ب��ه��دف  ال��زب��ائ��ن،  متطلبات 

المالية.  الموارد  الودائع وبالتالي 
كذلك قام المصرف في الفترة األخيرة 
من  أك��ان  اإللكترونية،  بطاقاته  بتطوير 
ناحية المنافع أو من ناحية التكنولوجيا، 
وإطالق بطاقات جديدة مخصصة لتلبية 

أوسع شريحة ممكنة من الزبائن. 
في السياق عينه، يقوم المصرف دوريًا 
بتحديث البنية التحتّية لهذه البطاقات، 
وذل������ك ب���ه���دف ت���ع���زي���ز م���وق���ع���ه ال����ري����ادي 

وحصته من السوق في هذا المجال. 
ف�����ي م�����ا ي���ت���ع���ل���ق ب���م���ن���ت���ج���ات م��ج��م��وع��ة 
اإلع���ت���م���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي أي���ض���ًا، ف��ه��ي ت��ت��م��ّي��ز 
ب�����أس�����ع�����اره�����ا وش������روط������ه������ا ال���ت���ن���اف���س���ّي���ة 

وس���رع���ت���ه���ا، وب��إس��ت��خ��دام��ه��ا اآلم�����ن وف��ق��ًا 
المستمر  وت��ج��ّدده��ا  ال��دول��ي��ة،  للمعايير 
ل����م����واك����ب����ة ال�����ت�����ط�����ورات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
والتغّيرات في حاجات العمالء وأذواقهم، 
إليها  الولوج  وبسهولة  الكبير،  وبتنوعها 
الواسعة  المصرف  فروع  عبر شبكة  أكان 
اللبنانية أو  والمنتِشرة على كل المناطق 
م��وق��ع المصرف  )م��ن خ��الل  اإلن��ت��رن��ت  عبر 
ال���ص���ي���رف���ة  خ�����دم�����ات  أو  اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي، 
تطبيقه  أو  ي��ق��دم��ه��ا،  ال��ت��ي  اإلل��ك��ت��رون��ّي��ة 
 إل����ى خ��دم��ة 

ً
ل��ل��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة(، إض���اف���ة

المحتِرفة.  الزبائن 

منتجات متنوعة...
والجدير ذكره في هذا السياق، أن بنك 
من  واسعة   

ً
سلة يقدم  اللبناني  اإلعتماد 

لعمالئه،  المصرفية  والخدمات  المنتجات 
والبطاقات  الفوري،  الدفع  بطاقات  منها 
اإلئ���ت���م���ان���ي���ة ع���ل���ى أن����واع����ه����ا، وال����ق����روض 
والتسليفات لأفراد وللشركات الصغيرة 
وخدمات  الحجم،  والكبيرة  والمتوسطة 
ال���ت���م���وي���ل ال����ت����ج����اري، وخ����دم����ات ص��ي��رف��ة 
والخزينة  ال��م��ال��ي��ة  وال��وس��اط��ة  اإلس��ت��ث��م��ار 
وأس���������واق ال����م����ال وال���ص���ي���رف���ة ال���خ���اص���ة، 
وال���ص���ي���رف���ة اإلل����ك����ت����رون����ي����ة، وال���ص���ي���رف���ة 
اإلس��الم��ي��ة، وخ��دم��ات ال��ت��أم��ي��ن، وغ��ي��ره��ا. 
بتحديث  دوري  بشكٍل  المصرف  وي��ق��وم 
م��ن��ت��ج��ات��ه س������واء ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ص��ي��رف��ة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة أو ال���خ���دم���ات األخ������رى وف��ق��ًا 

العمالء. السوق وحاجات  لديناميكّية 
ال���ت���ن���وع ال��ك��ب��ي��ر  وي��ع��ت��ب��ر ش���وي���ري أن 
ل���ل���م���ن���ت���ج���ات ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا م���ج���م���وع���ة 
في  مهمًا  دورًا  يلعب  اللبناني  اإلع��ت��م��اد 
إس��ت��ق��ط��اب ق��اع��دة ع��م��الء ك��ب��ي��رة، ت��وازي��ًا 
م���ع ش��ب��ك��ة ف���روع���ه ال���واس���ع���ة ال��ت��ي تمتد 
ع��ل��ى ك��ام��ل األراض�����ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وت��ش��م��ل 
73 ف���رع���ًا ن��اه��ي��ك ب���ف���روع���ه ف���ي ال���خ���ارج، 
المصرفية،  المعامالت  وسهولة  وس��رع��ة 
ومصداقيته  بها  ُيحتذى  التي  وسمعته 
في  الصلب  المالي  وأدائ���ه  السنين،  عبر 

الحقبات والظروف. شتى 

اإلقتصاد اللبناني باألرقام
أوضح تقرير أنجزه "فرنَسبنك" عن الفصل األول من 2019 حول أداء االقتصاد اللبناني، أن معدل النمو االقتصادي 
العامة،  االستثمارات  الخاصة، وضعف  االستثمارات  ركود  بسبب   ،%1 حدود  يزال ضعيفًا في  ال   2019 لسنة 
وتدّني مستوى الصادرات الصافية، فيما اإلنفاق الحكومي واإلنفاق اإلستهالكي لقطاع األسر يحّركان النشاط 

االقتصادي.

قطاعات حققت نشاطًا أفضل في الفصل األول: 

)مقارنة بالفصل األول من 2018(
¶ النقل الجوي: إزداد عدد المسافرين عبر المطار 1,2% ليصل إلى أكثر من 1,7 مليون مسافر.

¶ السياحة: إرتفع عدد السّياح 3,7% إلى أكثر من 362 ألف سائح.

قطاعات سّجلت تراجعًا في نشاطها

¶ القطاع العقاري: 
تراجع قيمة المبيعات العقارية بـ %19,2.

إنكماش مساحات البناء المرّخصة بـ %27,6.
تراجع تسليمات اإلسمنت بنسبة %31,3.

 
¶ النقل البحري:

تراجع إيرادات مرفأ بيروت %16,2. 
إنخفاض كمية البضائع %14,3.

¶ التجارة الداخلية:
إنخفاض قيمة الشيكات المتقاصة %12. 

زيادة قيمة الشيكات المرتجعة %2,2.

¶ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 
تراجعت قيمة قروض "كفاالت" من حيث قيمتها %71,7.

¶ مالية الدولة العامة ال تزال تعاني من عجز مالي كبير: 6 مليارات دوالر في العام 2018.
¶ كبر حجم القطاع العام في االقتصاد الوطني )نحو %30(. 

¶ خدمة الدين: أكثر من 5,3 مليارات دوالر.
¶ التحويالت المالية لمؤسسة كهرباء لبنان: أكثر من 1,6 مليار دوالر.

¶ اللجوء إلى زيادة الضرائب، كما هو التوجه في مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 والتي تستعد الحكومة 
اللبنانية إلقراره، من دون تحقيق اإلصالحات اإلدارية والمالية واالقتصادية والقطاعية بشكل حازم، سوف يؤدي 
إلى تفاقم أوضاع المالية العامة وإضعاف االقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الدين العام اإلجمالي إزداد بمعدل 

4,6% في الشهرين األولين من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

الوضع النقدي والمصرفي:

الوضع النقدي والمصرفي ال يزال مستقرًا في ظل:
¶ سياسات مصرف لبنان لإلستقرار النقدي.

¶ ضبط التضخم: %3,5 في الفصل األول من 2019 مقابل %5,4 للفترة ذاتها من 2018.
¶ التوسع النقدي: الكتلة النقدية M3 توسعت %1,4 في الفترة ذاتها.

¶ التحفيز االقتصادي. 
¶ موجودات مرتفعة من العمالت األجنبية لدى مصرف لبنان. 

¶ موجودات المصارف: 252,8 مليار دوالر. 
¶ نمو ودائع القطاع الخاص إلى أكثر من 172,5 مليار دوالر.

¶ تحّسن نشاط بورصة بيروت وإرتفاع إجمالي حجم التداول بمعدل 4 مرات تقريبًا.
¶ قيمة األسهم المتداولة في بورصة بيروت زادت أكثر من 2,3 مرة في الفصل األول من 2019.

الميزان التجاري:

¶ المستوردات: 2,8 مليار دوالر )اول شهرين من 2019(.
¶ الصادرات: 536 مليون دوالر )أول شهرين من 2019(.

¶ عجز الميزان التجاري: 2,23 مليار دوالر. 

ميزان المدفوعات 

¶ عجز : 2 مليار دوالر في الفصل األول من 2019. 
¶ عجز بقيمة 198,2 مليون دوالر في الفترة ذاتها من 2018. 

¶ تراجع التدفقات المالية الصافية إلى لبنان.

ويبقى التشديد على ضرورة سعي الدولة، بشكل جّدي، 
من  سّيما  وال  العامة  إيــراداتــهــا  تحصيل  زيـــادة  ــى  ال

المرافق العامة )خصوصًا قطاع الكهرباء(، وضبط 
والتهّرب  الجمركي  والتهريب  المالي  الــهــدر 

قطاع  ـــرادات  إي جباية  إن  بحيث  الضريبي، 
مما   ،50%-40 عــن  تــزيــد  ال  الكهرباء 

سنوية  مالية  أعــبــاء  الــدولــة  يكّبد 
تربو على 1.5 مليار دوالر، وتكلفة 
ــد على  ــزي الــتــهــريــب الــجــمــركــي ت
دوالر،  المليار  ونــصــف  المليار 
تربو  الضريبي  التهّرب  وتكلفة 
على 4 مليارات دوالر، علمًا أن 
وغيرها من  ـــراءات  اإلج هــذه 
اإلصالحات اإلدارية والمالية 
ـــة  واالقــــتــــصــــاديــــة ضـــروري
ــيــب لــبــنــان  ــجــن مــــن أجـــــل ت
ــدخــول فــي حــالــة الــركــود  ال

االقتصادي.

اإلصالحات المالية واإلقتصادية ضرورّية
 لتجّنب الركود اإلقتصادي

المدير العام المساعد ورئيس دائرة اإلستشارات المالية واألبحاث اإلقتصادية في مجموعة اإلعتماد اللبناني فضلو شويري.

تنّوع منتجات اإلعتماد اللبناني 
تستقطب قاعدة عمالء كبيرة
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و%1,3   2018 األّول  تشرين  في شهر  ص��در  تقرير  في  عة 
َّ
ُمَتَوق كانت   %1,0 ب� 

َت تقرير أصدره صندوق النقد إلى تزايد خدمة الدين 
َ
ف

َ
 ب� 1,4%. ول

ً
لسنة 2019 مقارنة

أّن   
ّ

إال اإلقتصادي.  للنشاط  أساسّية  عوائق  تشّكل  والتي  الصعبة،  المالّية  وال��ظ��روف 
ن نسبة النمّو اإلقتصادي الحقيقي في لبنان إلى 2,0% في سنة  َع أن تتحسَّ

َّ
التقرير توق

2020 و 3,3% مع حلول 2024.
َب التقرير أن يشهد لبنان تفاقمًا في عجز الحساب الجاري خالل الفترة 

َّ
بالتوازي، ترق

ي اإلجمالي في العام 2018 إلى 28,2% في 2019 
ّ
المقبلة من 27,0% من الناتج المحل

��َح  َرجَّ إلى 22,1% في 2024. وقد  النسبة  ص هذه 
َّ
و28,4% في 2020، لتعود وتتقل

من 4,0% في  لبنان  في  السنوي  م 
ّ
التضخ نسبة  متوّسط  ينخفض  أن  النقد  صندوق 

2018 إلى 2,2% في 2019، قبل أن يرتفع إلى 2,4% في 2020.
اليوم، كل الرهان في لبنان هو إلنجاح الخطة االصالحية التي يتم العمل عليها لتأمين 
تعهدت  مقبولة  مستويات  ال��ى  ال��م��وازن��ة  عجز  خفض  يتطلب  ال���ذي  المالي  التصحيح 
الحكومة التوصل اليها في موازنة 2019، وتقارب نسبة 7,5% من خالل تقليص اإلنفاق 
العام وزي��ادة اإلي��رادات، أي بانخفاض ملموس عن نسبة العجز إلى الناتج التي ُسجلت 
الناتج،  إلى  العجز  إلى أن نسبة  العام 2018 والتي تتعّدى 11%. مع اإلش��ارة  فعليًا في 
فإن  عليه،   .2018 م��وازن��ة  قانون  في  المسجلة  بتلك  مقارنة   %1 بنسبة  تراجعًا  تشهد 
موازنة 2019 تفي بااللتزام السنوي األول للحكومة في مؤتمر "سيدر" والذي يستلزم في 
اإلجمال تخفيض العجز إلى الناتج بنسبة 5% خالل فترة خمس سنوات. هذا وتوصي 
العديد من المؤسسات والتقارير االقتصادية  والمالية ايضًا، بضرورة العمل على إعادة 
هيكلة القطاع العام وخفض حجمه وترشيد إنفاقه وتحديثه لزيادة فعاليته، وخفض 

منسوب الهدر فيه، ومكافحة الفساد، وتحسين الجباية.

الوضع المصرفي
على الصعيد المصرفي، سلك تطّور المجاميع 

 2019 م���ن  األّول  ال��ف��ص��ل  ف���ي  ال��م��ص��رف��ّي��ة 
ال��م��ن��ح��ى ذات�����ه ال�����ذي س��ل��ك��ه االق��ت��ص��اد 

اللبناني الذي شهد مزيدًا من الضغوط 
الجارية  السنة  م��ن  اش��ه��ر  اول 5  ف��ي 
وال�������ذي ان���ع���ك���س ت���ب���اط���ؤًا م���ت���زاي���دًا 
ال��ذي  الحقيقي  االقتصاد  أداء  ف��ي 
أص����ب����ح ب����ح����اج����ة م���ل���ح���ة ال�������ى ض����ّخ 
رس����ام����ي����ل ج������دي������دة. ف���ال���ح���ص���ول 
ع��ل��ى ت��م��وي��ل محلي م��ن ال��م��ص��ارف 
وصلت  فيما   ،

ً
زاد صعوبة اللبنانية 

للقطاع  المصرفية  ال��ق��روض  نسبة 
ال����ى م���ا ي���ق���ارب 110% من  ال���خ���اص 

إج��م��ال��ي ال��ن��ات��ج ال��م��ح��ل��ي. وت��ؤك��د كل 
التقارير سالمة ومتانة القطاع المصرفي 

في لبنان، وقد أص��درت وك��االت التصنيف 
تقارير تفيد بأن النظرة للقطاع المصرفي في 

لبنان مستقرة، فيما تبقى الليرة اللبنانية ركيزة الثقة 
لإلقتصاد والقطاع المالي والمصرفي رغم كل الشائعات التي 

طاولتها خالل الفترة الماضية. فالعملة الوطنية مدعومة بإحتياطات قياسية لدى مصرف 
لبنان وعمليات ماليات تحافظ على االستقرار النقدي وتحمي االسواق من أي خّضات غير 
منتظرة، وهذا ما تؤكد في االسابيع الماضي رغم كل ما حكي عن إنهيار الليرة وغيرها من 
الشائعات المغرضة. فمصرف لبنان ملتزم باإلبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر 
د أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلبًا 

ّ
الصرف بين الليرة والدوالر، ويؤك

وطنيًا.

المصارف اللبنانية
أظهرت إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعًا بنسبة 1,31% اي بقيمة 4.926 مليارات دوالر 
في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خالل الفصل االول من السنة 
ب� 376,096  ليرة اي ما قيمته 252.75 مليار دوالر، مقارنة  الى 381,023 مليار  الجارية 
مليار ليرة اي نحو 249,48 مليار دوالر في نهاية العام السابق. أما على صعيد سنوي، فقد 
زادت موجودات القطاع المصرفي اللبنانية بنسبة 12,55% مقارنة بما قيمته 338,539 
مليار ليرة اي 224,57 مليار دوالر خالل شهر آذار من العام 2018. ونمت ودائ��ع القطاع 
الخاص بمعدل 0,8% إلى أكثر من 172,5 مليار دوالر، لكن القروض الممنوحة إلى القطاع 
الخاص تراجعت 2,9% لتصل إلى 57,3 مليار دوالر للفترة ذاتها. وال يزال معدل الدولرة 
الخاص،  اإلق���راض  صعيد  على   %69,7 حاليًا  يبلغ  حيث  الوطني،  االقتصاد  ف��ي  مرتفعًا 

و70,6% على صعيد اإليداع الخاص. 

القروض المدعومة
المدعومة موزعة كاآلتي: 500  القروض  رزم��ًا جديدة من  أطلق  لبنان، فقد  أم��ا مصرف 
مليون دوالر للقطاعات اإلنتاجية وقروض سكنية بالليرة اللبنانية بقيمة 220 مليون دوالر، 
وللسنة الثانية على التوالي خّصص مصرف لبنان للبنانيين المقيمين في الخارج قروضًا بلغ 
مجموعها هذه السنة 100 مليون دوالر. وبفضل مبادرة رئيس مجلس الوزراء ومجلس اإلنماء 
قرضًا  اإلسكان  لمصرف  واإلجتماعي  االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  ق��ّدم  واالع��م��ار، 
بالدينار الكويتي قيمته 50 مليون دينار كويتي، اي ما يعادل 165 مليون دوالر اميركي، 
يوضع لدى مصرف لبنان لتعزيز موجوداته بالعملة االجنبية وتوفير كلفة الدعم، ألن هذا 
القرض مدعوم من المنشأ، وسيعطي مصرف لبنان مصرف االسكان ما يعادل قيمة القرض 
بالعملة اللبنانية العطاء قروض للذين تقدموا بطلبات الى المصرف، على ان تكون فائدة 

القرض بحدود 5,5% ومدة التسديد 30 سنة. 
وبالتالي، أصبح مجموع األموال المتاحة لتمويل القروض السكنية يتراوح ما بين 450 
والتي  باإلسكان  المتعلقة  العمليات  ع��ن  النظر  بغّض  السنة،  لهذه  دوالر  مليون  و500 
مليار  قيمتها  بلغت  التي  الرزمة  أن تساهم هذه  المفترض  ومن  المصارف.  بعض  أطلقها 
دوالر في نمّو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 1,5 في المئة سنة 2019 إستنادًا الى أرقام 
المنتظر  التراجع  التمويل من خالل  لبنان، وهو ما يساهم حكمًا في خفض كلفة  مصرف 

لمستويات الفوائد. 

منصة التداول اإللكترونية 
على خط مواز، أحرزت هيئة األس��واق المالية تقدمًا ملحوظًا في ما يخّص عملية إطالق 
منصة التداول اإللكترونية، ويفترض أن ُيمنح ترخيٌص بتشغيل هذه المنصة خالل االيام 
دّرج في هذه 

ُ
المقبلة مما يساهم حتمًا في تأمين المزيد من السيولة للقطاع الخاص. هذا وت

القطاع  الحجم وسندات دين  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  أسهم  اإللكترونية  المنصة 
الخاص، ليتّم التداول بها في سوق ثانوية تمتاز بسيولتها ويمكن الوصول إليها من لبنان 
التي أص��دره��ا مصرف  العقارية  الصناديق  ال��ت��داول بأسهم  ال��خ��ارج، كما يمكن أيضًا  وم��ن 
ما يؤمن  الُمباعة،  الشقق غير  العقارية تساهم في تصفية مخزون  الصناديق  لبنان. هذه 

سيولة يتّم استخدامها في أسواق التسليف.

إقتصاد المعرفة
يواصل مصرف لبنان دعمه اقتصاد المعرفة الرقمية، من خالل تقديم ضمانات للمصارف 
التي تمّول أصحاب المبادرات في هذا المجال. حتى اآلن تّم استثمار ما مجموعه 250 مليون 
دوالر في اقتصاد المعرفة فيما يبقى متاحًا لإلستثمار في هذا القطاع ما قيمته 250 مليون 

دوالر . 

تصنيف لبنان ورسملة المصارف
المالية  األوض����اع  نتيحة  لبنان  تصنيف  االئ��ت��م��ان��ي  التصنيف  وك���االت  بعض  خفضت 
الدقيقة التي يمر فيها، باالضافة الى تخفيض تصنيف بعض مصارفه الكبرى لتعرضها 
التجارية.  المصارف  األم��ور وع��ّزز رسملة  لبنان إستبق  اللبناني، ولكن مصرف  العام  للدين 
المصارف  ل��دى  ة  ال��م��الء ع��ام 2016 سجلت نسبة  أج��راه��ا  التي  المالية  الهندسات  فبفضل 
للتقارير  ال��دول��ي  المعيار  تطبيق  من  المصارف  ه��ذه  وتمكنت   ،%16 نسبته  ما  اللبنانية 
تتأثر  أن  دون  من  للبنان  السيادي  تصنيف  تخفيض  تداعيات   من  حماها  مما  المالية، 

قدراتها التسليفية.

لبنان ممتثل للتشريعات الدولية
تستند الحوكمة في لبنان وفي قطاعه المصارفي والمالي الى ركائز اسست لها قوانين 
وتشريعات أقرتها الحكومة ومجلس النواب وتعاميم من مصرف لبنان، سمحت كلها للبنان 
اإلره���اب. وكانت  األم���وال ومكافحة تمويل  تبييض  ممتثاًل من حيث مكافحة  ب��أن يكون 
القوانين  لمواكبة  وجهوزيتها  ال��م��ص��ارف  امتثال  م��دى  لتقييم  عمليات  التحقيق  لهيئة 
والتعاميم ومدى تطويرها ألنظمة معلوماتية لدى المصارف لمكافحة األموال غير الشرعية، 
ومنعها من دخول القطاع المصرفي، مما رفع مستوى امتثال المصارف اللبنانية. وقد طالبت 
تعاميم مصرف لبنان المصارف بأن تكون لها وحدة امتثال مستقلة واحدة للمركز واخرى 
وقام  االمتثال.  عمليات  في  فقط  يهتمون  اعضاء  اإلدارة  مجلس  في  يكون  وأن  للفروع، 
مصرف لبنان بإنشاء وحدة امتثال لديه بغية متابعة كل العمليات المالية الخاصة بالمصرف 
من  وبمشاركة مصرفيين  األميركي  الفيديرالي  المصرف  مع  منها  دورات  م 

ّ
ونظ المركزي، 

العالم العربي ولبنان من اجل التوعية على الحوكمة واالمتثال. مستوى االمتثال اشادت به 
االدارات المصارف المراسلة في الواليات المتحدة والسلطات المالية االمركية، وهو ما تّم 
تأكيد خالل زيارة وفد جمعية المصارف في األسابيع الماضية إلى نيويورك وواشنطن في 

الواليات المتحدة األميركية. 
هذا الوفد ترأسه رئيس الجمعية جوزف طربيه وضمَّ في عضويته نائب رئيس الجمعية 
سعد أزهري وأعضاء مجلس اإلدارة نديم القّصار، شهدان جبيلي، إضافة إلى األمين العام 
الدكتور مكرم صادر. فزار واشنطن حيث عقد اجتماعات عمل مع بعض كبار المسؤولين في 
وزارة الخزانة االميركية ووزارة الخارجية المعنيين بالشأن المصرفي والمالي. كما التقى الوفد 
أعضاء في مجلس النواب األميركي باإلضافة إلى أعضاء بارزين في لجنتي الخدمات المالية 
والشؤون الخارجية ومكافحة اإلرهاب في الكونغرس األميركي، وبعضهم من أصل لبناني. 
وعقد لقاءات مع مسؤولين تنفيذيين ومع مدراء االلتزام والتحقق في المصارف األميركية 
المراسلة – بنك أوف نيويورك، سيتي بنك، جي.بي.مورغن، وستاندرد تشارترد بنك. وجرى 
التأكيد خالل هذه االجتماعات على صوابية النموذج المصرفي اللبناني الذي ُيقيم توازنًا 

إيجابيًا بين العمل التجاري وجدّية تطبيق القواعد المصرفية المتعارف عليها دوليًا. 
المصارف  الوفد على مهنية  التقاهم  الذين  األميركيون  المصرفيون  المسؤولون  وأثنى 
المراسلة األميركية، وعلى متانة العالقة واستمراريتها  اللبنانية في تعاملها مع المصارف 
د كل المسؤولين األميركيين خالل هذه اللقاءات، دعم لبنان وتقوية دوره 

َّ
ونجاحها. وأك

ل  ��زوا كذلك على أهمية القطاع المصرفي اللبناني كونه يشكِّ
ّ
كنموذج في المنطقة. ورك

مع الجيش اللبناني عنصَرْي استقرار البلد، ومن الضروري المحافظة عليهما مع تقديم كل 
الدعم الالزم على هذا الصعيد. 

وكّرر الرسمّيون اإلشادة بدور القطاع المصرفي الرائد لجهة ُحسْن احترامه 
قة بمكافحة تبييض 

ّ
للقواعد المصرفية العالمية، ومنها تلك المتعل

األم����وال وت��م��وي��ل اإلره�����اب. م��ن ج��ان��ب��ه، ت��م��ّن��ى ال��وف��د المصرفي 
ال  أن  الرسمية  األميركية  الجهات  ه��ذه  مختلف  على  اللبناني 
يكون ألّي إج��راء عقابي محتمل أّي تأثير سلبي على القطاع 
وعلى البلد ككل، تأكيدًا للموقف الرسمي األميركي الحريص 
على استقرار لبنان واستمرار نجاح القطاع المصرفي فيه. وقد 

قوبل هذا الطرح بإيجابية من الجهات الرسمية األميركية. 
المطبق لديه  اإلم��ت��ث��ال  ن��ظ��ام  ل��ب��ن��ان، بفضل  وب��ال��ف��ع��ل، يبقى 
بهدف  ضريبية  ل��غ��اي��ات  للمعلومات  التلقائي  ال��ت��ب��ادل  وإل��ت��زام��ه 
تمويل  م��ن  لإلستفادة   

ٌ
أه��ل بلد  ه��و  الضريبي،  ال��ت��ه��ّرب  مكافحة 

مؤسسات دولية كهذه أو من تمويل الجهات المشاركة في مؤتمر 
"سيدر".

تتمات

القطاع املصريف اللبناني صلب وقوي مع مستوى مرتفع من اإلمتثال للتشريعات والقوانين
الليرة تحافظ على إستقرارها ومزيد من الدعم للقطاعات رغم الظروف التشغيلّية الصعبة
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القطاع املصريف العربي مستقر ومتين وصامد يف وجه الصدمات رغم املخاطر والتحديات
موجودات بنحو 3,2 تريليون دوالر ومالءة مالية مرتفعة مع معدل نسبة لكفاية رأس املال قرب %27,5

في خفض  العربي  المصرفي  القطاع  نجح 
العاملة إلى إجمالي  نسبة التسهيالت غير 
عامي  بين  أدن��ى مستوى  إل��ى  التسهيالت 
ن��وع  تحسن  إل���ى  ُي��ش��ي��ر  م��ا  و2017   2013
القطاع. هذا وأظهر تقرير  موجودات هذا 
ل��ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي ح���ول االس��ت��ق��رار 
أن   ،2018 لعام  العربية  ال���دول  ف��ي  المالي 
القطاع المصرفي العربي تمّيز بمالءة مالية 
العائد  معدل  ارت��ف��اع  استمرار  م��ع  مرتفعة 
على الموجودات للعام الثالث على التوالي، 
منح  عملية  كفاية  على  مؤشرًا  ُيعطي  مما 
وق��درت��ه  المصرفي  القطاع  ل��دى  االئ��ت��م��ان 
وتنميتها  ال��م��وج��ودات،  على  الحفاظ  على 
عليها،  مناسبة  عائدات  خ��الل تحقيق  من 
م��م��ا ي���ع���ّزز ت���دف���ق االس���ت���ث���م���ارات ل��ل��ق��ط��اع 
المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سالمته.
ال��ت��ق��ري��ر ال����ص����ادر ع���ن ص���ن���دوق ال��ن��ق��د 
ال����ع����رب����ي وال���������ذي ت�����م إع����������داده ب���ال���ت���ع���اون 
وال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي 
وف��ري��ق عمل االس��ت��ق��رار المالي ف��ي ال��دول 
ال��م��ن��ب��ث��ق م���ن م��ج��ل��س محافظي  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال���م���ص���ارف ال���م���رك���زي���ة وم���ؤس���س���ات ال��ن��ق��د 
العربية والمكّون من مدراء اإلدارات المعنية 
باالستقرار المالي لدى المصارف المركزية 
ال��ع��رب��ي، أك���د أه��م��ي��ة ص��ان��ع��ي ال��س��ي��اس��ات 
إصالحات  تنفيذ  في  المركزية  والمصارف 
االقتصادي،  النمو  لتعزيز  ومالية  هيكلية 
وبما ينعكس إيجابًا على االستقرار المالي. 
وإس����ت����ن����ادًا ال�����ى ت��ح��ل��ي��ل ال���ت���ق���ري���ر ل��ت��ط��ّور 
والمخاطر  ال��ع��رب��ي  المصرفي  ال��ق��ط��اع  أداء 
موجودات  إرتفاع  األرق��ام  بّينت  المحتملة، 
القطاع المصرفي العربي الى 3,2 تريليون 
من  ن��س��ب��ت��ه %130  م���ا  ي��ش��ك��ل  م���ا  دوالر، 
ال���دول  لمجموع  اإلج��م��ال��ي  المحلي  ال��ن��ات��ج 
ال���ع���رب���ي���ة. ف���ق���د ن���ج���ح ال���ق���ط���اع ال��م��ص��رف��ي 
التسهيالت  ن��س��ب��ة  تخفيض  ف��ي  ال��ع��رب��ي 
لديه  التسهيالت  إجمالي  إلى  العاملة  غير 
إل���ى أدن���ى م��س��ت��وى خ���الل ال��ف��ت��رة )2013-

نهاية  في   %6,5 نسبته  ما  لتبلغ   )2017
إل��ى تحسن  ال���ذي ُيشير  ع��ام 2017، األم���ر 
ن��وع��ي��ة م����وج����ودات ه����ذا ال���ق���ط���اع. وأظ��ه��ر 
ال��ت��ق��ري��ر ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق، ت��م��ّي��ز ال��ق��ط��اع 
إذ  مرتفعة،  مالية  بمالءة  العربي  المصرفي 
ال��م��ال للقطاع  م��ع��دل ك��ف��اي��ة رأس  وص���ل 
ال��م��ص��رف��ي ال��ع��رب��ي إل���ى أع��ل��ى م��س��ت��وى له 
خالل الفترة )2013-2017(، وبلغ ما نسبته 
27,5% في نهاية عام 2017 وهي نسب 
أعلى من تلك المطّبقة دوليًا حسب معيار 

ال��ذي ُيشير  ب��ازل 3 والبالغة 1,0%، األم��ر 
ة  بمالء العربي  المصرفي  القطاع  تمتع  إلى 
عالية ويعّزز من قدرته على استيعاب أية 
القطاع،  أداء ه��ذا  أم��ا عن  خسائر محتملة. 
معدل  ارتفاع  استمرار  التقرير  أظهر  فقد 
على  الثالث  للعام  الموجودات  على  العائد 
التوالي ليبلغ 1,5% في نهاية عام 2017، 
منح  عملية  كفاية  على  مؤشرًا  ُيعطي  مما 
وق��درت��ه  المصرفي  القطاع  ل��دى  االئ��ت��م��ان 

على المحافظة على الموجودات، وتنميتها 
عليها،  مناسبة  عائدات  خ��الل تحقيق  من 
وي���ع���ّزز م���ن ت��دف��ق االس���ت���ث���م���ارات للقطاع 
المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سالمته. 
في المقابل، تراجع معدل العائد على حقوق 
إلى %1,3  ليصل  الملكية بشكل طفيف 
في نهاية عام 2017، علمًا أنه وعلى الرغم 
من هذا التراجع، إاّل أنه حافظ على معدالت 
أعلى من الفترة )2013-2016(، األمر الذي 

وفاعليتها  للمصارف  الجيد  األداء  يعكس 
في استخدام رأسمالها، ويعّزز من قدرتها 
على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن 
تتعّرض لها مستقباًل. ويخلص التقرير إلى 
أن القطاع المصرفي العربي وعلى الرغم من 
والدولية،  اإلقليمية  والمخاطر  التحديات 
إاّل أن���ه ك���ان م��س��ت��ق��رًا وق������ادرًا ب��ش��ك��ل ع��ام 
ما  على تحمل الصدمات، وذل��ك في ض��وء 
ح��ق��ق��ه ال��ق��ط��اع م���ن م��س��ت��وي��ات ج��ي��دة من 

المال وج��ودة األص��ول والربحّية، مما  رأس 
المصارف  بها  قامت  التي  الجهود  يعكس 
وفي  العربية.  النقد  ومؤسسات  المركزية 
ضوء نتائج اختبارات الضغط لدى القطاع 
المصرفي العربي، شّدد التقرير على قدرة 
القطاع  على تحّمل الصدمات، واكتشاف 
االخ����ت����الالت ون���ق���اط ال��ض��ع��ف، م���ؤك���دًا أن 
ال��ق��ط��اع ال��م��ص��رف��ي ال��ع��رب��ي م��ت��ي��ن وح��ق��ق 
نتائج إيجابية في معظم نتائج اإلختبارات. 

ال��س��ي��اس��ات  وأك������د أه���م���ي���ة دور ص���ان���ع���ي 
إصالحات  تنفيذ  في  المركزية  والمصارف 
االقتصادي  النمو  لتعزيز  ومالية  هيكلية 
وبما ينعكس إيجابًا على االستقرار المالي، 
الفتًا الى أن المصارف المركزية ومؤسسات 
األطر  لتطوير  بذلت جهودًا  العربية  النقد 
االستقرار  لتعزيز  والتشريعية  المؤسسية 
ال��م��ال��ي، بما ف��ي ذل��ك ج��ه��ود التنسيق مع 

السلطات اإلشرافية األخرى. 

إرتفاع حيازات المستثمرين 
من األسهم العالمية 

عّزز المستثمرون حيازاتهم من األسهم العالمية للمرة األولى في عشرة أسابيع، ليصل صافي التدفقات 
ا لبيانات "بنك أوف أمريكا - ميريل لينش". وخالل 

ً
النقدية الداخلة إلى 900 مليون دوالر، وفق

ه��روب نحو 135 مليار دوالر،  العالمية  أس��واق األسهم  اآلن، شهدت  الجارية وحتى  السنة 
في ظل مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الصين والواليات المتحدة. وغادرت أسهم 

األسواق الناشئة 3,9 مليارات دوالر، وهي الوتيرة األكبر منذ حزيران العام الماضي، 
بينما تدفقت 6,4 مليارات دوالر إلى األسهم العالمية لتضاف إلى 158 مليار دوالر 

توجهت بالفعل إلى ديون المالذ اآلمن هذه السنة.

تخفيف مخاطر مساهمات المصارف 
في صناديق االستثمار

االستثمار  أم��وال صناديق  رؤوس  في  المصارف  مساهمات  إضافة  على  المصري  المركزي  البنك  واف��ق 
المباشر التي تستهدف الشركات الصغيرة الناشئة ضمن نسبة 20% من إجمالي محفظة التسهيالت 
االئتمانية للمصرف. وأقر المركزي المصري حساب وزن المخاطر النسبي بمعدل صفر على مساهمات 
المصارف في رؤوس أموال هذه الصناديق بناء على عدد من المحّددات. ومن أبرز هذه الشروط 
أن ال تتجاوز استثمارات المصارف في رؤوس أموال صناديق االستثمار المباشرة ما نسبته 
10% من رأس المال األساسي للمصرف، وال تتخطى حصة المصرف 50% من رأسمال 

الصندوق حتى ال يدخل ضمن المجموعة المصرفية.

احتماالت "بريكست" من دون اتفاق 
ترتفع بعد استقالة ماي

رف���ع م��ص��رف غ��ول��دم��ان س��اك��س اح��ت��م��االت��ه إلت��ف��ص��ال ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ن االت��ح��اد 
إل��ى 15% من 10%، حيث من المحتمل أن تفتح  االوروب��ي��ة من دون اتفاق 
استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الطريق أمام سياسيين أكثر تشددا لقيادة 
بريطانيا إلى الخروج من االتحاد األوروب��ي. وإستنادًا الى الخبير االقتصادي في 
غولدمان ساكس أدريان بول، ان التصديق على اتفاق خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروب��ي لم يعد ممكنا في الربع الثاني من هذه السنة، وأض��اف أن رئيس ال��وزراء 
الجديد سيواجه القيود نفسها التي واجهتها ماي في التفاوض على االتفاق، قائال 
إنهم سيعودون في نهاية المطاف إلى البرلمان بصيغة قريبة التفاق االنسحاب الحالي.

المركزي التركي يرفع متطلبات 
احتياطي العملة األجنبية 

رفع البنك المركزي التركي قدر األموال المطلوب من المصارف االحتفاظ 
به من العملة األجنبية لدى البنك كاحتياطي، في خطوة جديدة تستهدف 
الودائع بالعمالت  المركزي متطلبات احتياطي  البنك  تعزيز خزائنه. وعّزز 
األجنبية بمقدار 200 نقطة أس��اس، وهو من شأنه سحب سيولة بقيمة 

ح��وال��ى 4,2 م��ل��ي��ارات دوالر م��ن ال��س��وق. وأظ��ه��رت ال��ب��ي��ان��ات ت��راج��ع صافي 
احتياطات تركيا الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين االول، مع استمرار 

االنتخابات  قبل  الليرة  دع��م  ي��ح��اول  التركي  ال��م��رك��زي  البنك  أن  م��ن  ال��م��خ��اوف 
المقررة الشهر المقبل.

لبنان يسّدد سندات دولية  
بقيمة 650 مليون دوالر

قدم مصرف لبنان في منتصف شهر أيار، التمويل الى وزارة المال لسداد سندات دولية 
بقيمة 650 مليون دوالر، وتأتي أهمية السداد المبرم في ظل األزمة المالية التي تعاني 
منها البالد، في الوقت الذي تنتظر فيه االس��واق إقرار موازنة سنة 2019 وما تتضمنه 
ال��دي��ن ال��ذي ح��ل أجله ي��وم االثنين 17 أي��ار هو  م��ن إص��الح��ات هيكلية ومالية. ويعتبر 
أحدث استحقاق لبناني، ويأتي قبيل إصدار حجمه 1.5 مليار دوالر الذي يستحق في 
تشرين الثاني 2019. وكان من المتوقع أن يخدم لبنان دينًا من طريق مناورة تمويل 
بالطريقة  الدولية  الحكومة سنداتها  المركزي. هذا وس��ددت  البنك  حكومية بمشاركة 
نفسها لسداد شريحة ال� 500 مليون دوالر في نيسان الماضي، حيث قدم مصرف لبنان 

الدوالرات الالزمة إلى وزارة المال. 

"ساما" السعودية بين أكبر
10 مصارف مركزية في العالم

دراس��ة  في  المتخصصة    SWF Institute مؤسسة  بيانات  فت 
ّ
صن

العربي  النقد  مؤسسة  السيادية،  والصناديق  الحكومات  استثمارات 
العالم من حيث  السابعة على مستوى  المرتبة  السعودي "ساما" في 
إجمالي األصول. وإستنادًا الى المؤسسة، بلغت أصول مؤسسة النقد 
تتضمن  دوالر  مليارات   505,8 التصنيف  بحسب  السعودي  العربي 
المصارف في  ل��دى  ال��خ��ارج، وودائ���ع  ف��ي  مالية  أوراق  ف��ي  استثمارات 
الخارج، ونقدًا أجنبيًا وذهبًا، ونقدًا في الصندوق، وموجودات أخرى.  
حيث  م��ن  المركزية  ال��م��ص��ارف  قائمة  الصيني  الشعب  بنك  وت��ص��ّدر 
إجمالي األص��ول بقيمة بلغت 5,33 تريليون دوالر، تاله بنك اليابان 
أميركا  م��ن  ك��ل  ف��ي  المركزية  ال��م��ص��ارف  ث��م  تريليون دوالر،  ب��� 4,95 
الجنوبية  وك��وري��ا  وت��اي��وان  والسعودية  وإنكلترا  وإسبانيا  وس��وي��س��را 

والبرازيل.

قلق أوروبي 
بشأن انخفاض التضخم

أح���دث اجتماع لمجلس  ف��ي  ع��ن قلقهم  األوروب����ي  ال��م��رك��زي  البنك  ع��ّب��ر بعض مسؤولي 
ي��زال  االورو ال  ف��ي منطقة  التضخم  أن  م��ن  ال��ف��ائ��ت،  ال���ذي عقد خ��الل نيسان  المصرف 
الفشل في  للغاية، وأن توقعات نمو األسعار تتراجع، وذل��ك بعد سنوات من  منخفضًا 
الوصول إلى غايتهم. ووافق صانعو السياسة أيضًا خالل االجتماع الذي عقد على مدار 
9 و10 نيسان على تحليل ما إذا كانت أسعار الفائدة السالبة لها تأثير ضار على قدرة 
السياسة في  المصارف على تمرير تكاليف اقتراض منخفضة للعمالء. وتمّسك صّناع 
البنك المركزي األوروبي أيضًا برأيهم، بأن النمو من المحتمل أن ينتعش مرة أخرى في 

وقت الحق من هذه السنة، مما يجعل الحاجة إلى مزيد من تدابير الدعم أقل إلحاحًا.

أخبار ومصارف من حول العالم



86 ســـنـة

نهار األعمال8
Jeudi  30  Mai  2019  |  2019  الخميس  30  أيار

نهار األعمال - منتجات مصرفية - إعداد: موريس متى - إخراج: مي شريم

"مصرفك  بيبلوس  بنك  ش��ع��ار  م��ن  إنطالقًا 
م����دى ال���ح���ي���اة"، وإي���م���ان���ًا م���ن ال���م���ص���رف ب��أن 
الشباب هم مستقبل هذا البلد، ورغبة منا في 
اإلستثمار في هذه الفئة العمرية وتحفيزها 
لما لها من دور  الوطن  البقاء في أرض  على 
ق��ام بنك  ف��ي نهضة لبنان،  حاسم وم��ح��وري 
بيبلوس بعملية بحث دامت عامين مع طالب 
التي يرغبون في  المطالب  الجامعات لتبيان 
تحقيقها، وتلك التي تتماشى وطموحاتهم. 
م���ن ه��ن��ا ك��ان��ت ف��ك��رة إط����الق ح��س��اب ال���ذي 
 Makers من  فريدة  مصرفية  تجربة  يعتبر 

نوعها مخصصة للشباب.  
وي���ق���ول إي��ل��ي أب����و خ��ل��ي��ل، م��دي��ر م��دي��ري��ة 
ال��م��ن��ت��ج��ات ال��م��ص��رف��ّي��ة ف���ي م��ج��م��وع��ة بنك 
الشباب   Makers بيبلوس: "يخّول حساب
ال��ذي��ن ت��ت��راوح اع��م��اره��م ب��ي��ن 18 و24 سنة 
أن يفتحوا حسابًا جاريًا، ويحصلوا فورًا على 
وس��ائ��ل دف���ع م��ب��ت��ك��رة وع����روض وح��س��وم��ات 
استثنائية، كل ذلك من دون أي مقابل. كما 
أن حساب Makers هو حساب مجاني يخّول 
 Makers صاحبه الحصول على بطاقة الدفع
م���ن ف��ي��زا ل��ل��ق��ي��ام ب��م��ش��ت��ري��ات ف���ي ال��م��ح��الت 
لبنان  في  البيع  نقاط  من  وغيرها  والمطاعم 
أو الخارج، وإجراء سحوبات نقدية عبر أجهزة 
الصراف اآللي ومشتريات وعمليات دفع عبر 
اإلنترنت. كما يتيح الحساب االستفادة من 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال���خ���اص ب��ال��م��ص��رف ع��ل��ى ال��ه��ات��ف 
الخليوي App  Mobile Banking والدفع 
 NFC ال��م��دى ال��ق��ري��ب  ال��ت��واص��ل  عبر تقنية 
عبر الهاتف الخليوي الذي يعمل على نظام 
ال��س��اع��ة.  م����دار  ع��ل��ى  وم��س��اع��دة   Android
ه��ذا فضاًل ع��ن معلومات ع��ن ع��روض خاصة 
استثنائية وحسومات على التسّوق على مدار 
السنة، وفرص  للتطوير الذاتي في مجاالت 
وال��ل��غ��ات  وال��م��وس��ي��ق��ى  ال��ف��ن  منها  مختلفة، 
ال��ت��ص��وي��ر  ف���ي  ال��ب��دن��ي��ة، ودروس  وال��ل��ي��اق��ة 
وبحسب  ال��م��ال��ي".  والتثقيف  ال��ف��وت��وغ��راف��ي 
أبو خليل، تعتمد استراتيجية بنك بيبلوس 

على مواكبة ما يريده الشباب ومحاولة تلبية 
ت��ط��ل��ع��ات��ه��م. ف��ال��م��ص��رف ح���رص ف���ي ال��ف��ت��رة 
األخ����ي����رة ع��ل��ى رع���اي���ة وت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د من 
التي تستهدف طالب  والمبادرات  األنشطة 
والثقافة  الموسيقى  مجاالت  في  الجامعات 
وال��س��ف��ر وري����ادة األع��م��ال. وي��ق��ول أب��و خليل  
في هذا السياق: "نريد أن يكون تعاطينا مع 
إلى اشراكهم في  الشباب تفاعليًا، فنسعى 
عملية ابتكار المنتجات المصرفية الحديثة، 
مختلف  ح��ول  مسابقات  دائ��م��ًا  ننظم  ل��ذل��ك 
المنتجات، كتلك التي ضّمت مجموعات عمل 
طالبية من الجامعة األميركية في بيروت في 
المنصرم، وهم طالب عملوا على مدى  العام 
أسابيع على تطوير حلول ابتكارية وطرحها 
على لجنة الحكام. نحن نقوم بهذه المبادرات 
ال��ت��وال��ي، وقد  ال��ث��ال��ث على  واألن��ش��ط��ة للعام 
فازت مجموعات عمل عدة تقديرًا لما قدمته 
م��ن م��ش��اري��ع خ��اّلق��ة، ومنها م��ن ف��از برحالت 
إل���ى دب���ي ودب��ل��ن وب���اري���س م��ن أج���ل االط���الع 
على أحدث االبتكارات في عالم التكنولوجيا 
  Google �وزي��ارة أكبر الشركات العالمية ك
 Visaو   Linkedin و   Facebookو

 ."Mastercardو

خدمة اإلصدار الفوري للبطاقات
أص���ب���ح ب��ن��ك ب��ي��ب��ل��وس ف���ي ال���ع���ام 2016 
المصرف اللبناني الوحيد الذي يقدم خدمة 
اإلص�������دار ال����ف����وري ل��ل��ب��ط��اق��ات ال��م��ص��رف��ي��ة. 
وت���خ���ّول ه���ذه ال��خ��دم��ة إص����دار ب��ط��اق��ة ال��دف��ع 
ال��خ��اص��ة ب��ال��زب��ون عند فتحه ح��س��اب ف��ي أي 
فرع من فروع بنك بيبلوس في لبنان بشكل 
فوري، أي أنه ال يضطر إلى االنتظار أو مغادرة 
أي���ام الس��ت��الم البطاقة.  ال��ف��رع وال��ع��ودة بعد 
أق���دم على  م��ا يشكل خ��دم��ة متقدمة  وه���ذا 
توفيرها المصرف، مما أتاح له تأمين واحدة 
م���ن أح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��م��ص��رف��ي��ة وأك��ث��ره��ا 
الزبائن  وح��اج��ات  ال��س��رع��ة  عصر  ف��ي   

ً
فعالية

فبنك  خليل.  أب��و  تعبير  ح��د  على  المتغّيرة، 

بيبلوس يهتم دومًا برضى زبائنه وبمنحهم 
طموحاتهم،  تلّبي  وح��ل��ول  متمّيزة  خ��ي��ارات 
وخدمة اإلصدار الفوري للبطاقات هي إحدى 
الخدمات التي القت تجاوبًا كبيرًا في السوق 

وأمنت السهولة والراحة لزبائنه.

إتفاقات مع جمعيات ونقابات
ويقول أبو خليل إن بنك بيبلوس يسعى 
إل����ى خ���دم���ة م��خ��ت��ل��ف ش���رائ���ح ال��م��ج��ت��م��ع بما 
المهن  فأصحاب  حاجاتها.  ويلّبي  يناسبها 
الموظفين  حاجة  عن  تختلف  حاجات  الحرة 
ال��ذي��ن ي��ت��ق��اض��ون رات��ب��ًا ش��ه��ري��ًا، وللشباب 
متطلبات قد ال تتطابق مع متطلبات فئات 
الى  بيبلوس  بنك  ل��ذا يسعى  أخ��رى.  عمرية 
ج��ع��ل ب��ط��اق��ات��ه ال��م��ص��رف��ي��ة أك���ث���ر ق���رب���ًا من 
المناسبة  البطاقة  أن  ق��اع��دة  على  ال��ع��م��الء، 
للعميل المناسب، ضمن مواكبتنا المستمرة 
للعصرنة والتطور التكنولوجي.  ويضيف أبو 
خليل أن للجمعيات والنقابات مكانة متمّيزة 
ع��ن��د ب��ن��ك ب��ي��ب��ل��وس وذل����ك إلي��م��ان��ه ب��ال��دور 
الفاعل والبناء الذي تلعبه على صعيد الوطن 
المصرف عددًا  المجتمع. لذلك عقد  وخدمة 
ونقابات  جمعيات  مع  الشراكة  اتفاقات  من 
ت���خ���ّول أع���ض���اءه���ا االس���ت���ف���ادة م���ن ب���اق���ة من 

الخدمات واإلمتيازات الفريدة من نوعها.
المحامين  ونقابة  بيبلوس  بنك  ��ع 

ّ
وق فقد 

في بيروت مثاًل اتفاق تعاون أصدر بموجبه 
ائ��ت��م��ان��ي��ة خ��اص��ة بالنقابة  ب��ط��اق��ة  ال��م��ص��رف 
ت���خ���ّول ال��م��ح��ام��ي��ن االس���ت���ف���ادة م���ن مجموعة 
 إل����ى ذل���ك، 

ً
ك��ب��ي��رة م���ن االم���ت���ي���ازات. إض���اف���ة

ع��ق��د ال��م��ص��رف ات��ف��اق��ًا م���ع ن��ق��اب��ة المحامين 
مصرفية  بطاقة  بموجبه  أطلق  طرابلس  في 
نفسه  واألم���ر  للمحامين.  خصيصًا  صّممت 
ي��ن��ط��ب��ق ع���ل���ى أع����ض����اء ن���ق���اب���ة ال��م��ع��ال��ج��ي��ن 
بطاقة  م��ن  يستفيدون  ال��ذي��ن  الفيزيائيين 
جامعة  وبخريجي  بنقابتهم  خاصة  ائتمانية 
س���ي���دة ال���ل���وي���زة وخ���ري���ج���ي م����درس����ة س��ي��دة 

الجمهور ونقابة الممرضات والممرضين.

يلتزم فرنَسبنك تقديم تجربة عالية الجودة 
ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر ل��ت��ل��ب��ي��ة ت���وق���ع���ات ال��ع��م��الء 
ورضاهم. في العام 2012، تّم إطالق تطبيق 
Fransabank Mobile App  والذي جرى 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ره وت���زوي���ده بخصائص 
إضافية اعوام 2017 و2018 و2019. وفي هذا 
السياق، يشير المدير العام المساعد ورئيس 
الحاج،  فيليب  فرنَسبنك  في  التجزئة  دائ��رة 
الى ان المصرف يقدم عبر تطبيقه مجموعة 
من الخدمات اإللكترونية، وهو في متناول يد 
المستهلك وله مجموعة من الخصائص التي 
تخوله أن يتمّتع بتجربة مصرفية مِرنة، آمنة 
وعصرية. كما تهدف المنتجات الرقمية إلى 
م��ن نوعها، حيث تشتمل  ف��ري��دة  ت��ك��ون  أن 
األم����ان عبر  ت��ق��ن��ي��ات  ب��أح��دث  ع��ل��ى تأمينها 
العوامل  الثنائية  المصادقة  مثل  اإلنترنت، 
One Time Password  لتسجيل الدخول 
الدخول  تسجيل  يتم  المصرفية.  وعمليات 
 Fransabank Mobile ع��ب��ر  ب��ي��وم��ت��ري��ًا 
App  على الهاتف الجّوال إلجراء المعامالت 
المصرفية، تلقي اإلشعارات واإلستعالم عن 
   Quick Balance ع��ب��ر ال��ح��س��اب��ات  أرص����دة 
ال���م���ت���اح ل��م��س��ت��خ��دم��ي األج����ه����زة ال��م��ح��م��ول��ة  
ت��وف��ره أيضًا  إل��ى  Android و iOS إض��اف��ة 
لمستخدمي ساعة Apple Watch ، مقدمًا 
المفضلة  ال��ح��س��اب��ات  ع��رض��ًا سريعًا ألرص���دة 
 Fransabank عبر  للزبون  ويمكن  لديهم. 
إل��ى  ال����دخ����ول  ي��خ��ت��ار  أن    Mobile App
حساب يفضله أو الوصول إلى قائمة بجميع 
للتدقيق  وال��ق��روض  وال��ب��ط��اق��ات  الحسابات 
التطبيق  وي��ت��ي��ح  ال��م��ع��ام��الت.  تفاصيل  ف��ي 
إع�����ادة ت��ع��ي��ي��ن ك��ل��م��ة ال���س���ر ب��ن��ظ��ام ال��خ��دم��ة 
ال���ذات���ي���ة، م���ع ع��ن��ص��ر األم������ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال 
على  المكالمات  وإج���راء  وإرس��ال��ه��ا،  الرسائل 
م��رك��ز االت��ص��ال ال��م��ت��اح طيلة أي���ام األس��ب��وع 
بفرصة  العمالء  ويتمتع  الساعة.  م��دار  وعلى 
وتلقي  والخدمات  المنتجات  قائمة  ح 

ّ
تصف

أح����دث ال���ع���روض وال��ح��م��الت ال��ت��روي��ج��ي��ة من 
التي    Offers and Promotions خ��الل 

 Push ي��ق��دم��ه��ا ال��ب��ن��ك م���ع إم���ك���ان ت��ف��ع��ي��ل
ع���روض  أح�����دث  ل��ت��ل��ق��ي    Notification
على  والحصول  المصرفية  ومعامالته  البنك 
إلى  للوصول  الخرائط  باستخدام  توجيهات 

.ATMأي فرع من فروع فرنَسبنك أو
ويلتزم فرنسبنك التزامًا ثابتًا بالمسؤولية 
المالي، سواء  الشمول  وسياسة  االجتماعية 
ال��م��ح��دود في  ال��دخ��ل  أو ذوي  الشباب  تجاه 
ال��م��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة، م��ط��ل��ق��ًا م��ش��اري��ع��ه على 
المنتجات  صعيد  فعلى  الصعيدين.  هذين 
الذين  ال��ش��ب��اب  ح��اج��ات  بتلبية  تعنى  ال��ت��ي 
ب��ي��ن 16 و25 ع���ام���ًا، ق��ام  ت���ت���راوح أع���م���اره���م 
 Lead Account��������ال ب��ت��ص��م��ي��م  ف��رن��س��ب��ن��ك 
ب��إدارة أموالهم شخصيًا  البدء  الذي يخّولهم 
لهم  ي��ق��دم  ك��ذل��ك  بثقة.  ورس���م مستقبلهم 
أنواعًا مختلفة من المنتجات، بما فيها بطاقة 
اإلن��ت��رن��ت وب��ط��اق��ة ال��ح��س��م ال��م��ج��ه��زة بتقنية

Tap & Go، وخدمات مصرفية إلكترونية، 
م��ن��ت��ج   FransaJeunesse إل�����ى  إض����اف����ة 
التأمين المصرفي لضمان تعليمهم، وغيرها 

من الفوائد التي تناسب نمط حياتهم.
وف������ي م�����وض�����وع ال����ش����ب����اب أي�����ض�����ًا، ي�����درك 
المالي من خالل  فرنسبنك أهمية تثقيفهم 
لجعلهم  أم���وال���ه���م  إدارة  ك��ي��ف��ّي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ه��م 
مستقلين ماليًا. حتى اآلن، وعلى مدى أربع 
سنوات، شارك فرنسبنك في "أسبوع النقد 
ع��ام نحو 300  إذ يستضيف ك��ل  ال���دول���ي"، 
طالب من م��دارس مختلفة وينظم لهم يومًا 
عالم  الك��ت��ش��اف  ك��ام��اًل،  وتثقيفيًا  ت��دري��ب��ي��ًا 
يقدم  وال��م��ال��ي��ة، حيث  المصرفية  ال��خ��دم��ات 
التنفيذيين  ال��م��دراء  م��ن  م��ا ال يقل ع��ن 30 
والموظفين المتطوعين في فرنسبنك عرضًا 
المصرفّية األساسّية واآلليات  المفاهيم  عن 
المصرف،  العمل في  المتبعة، وكيفّية سير 
المسؤولية  م��ج��ال  ف��ي  فرنسبنك  وم���ب���ادرات 
االجتماعية للشركات والمنتجات والخدمات 
التي يقدمها فرنسبنك للشباب. وقد صّمم 
فرنسبنك حصريًا، بالتعاون مع معهد "باسل 
  Big Bank Challenge المالي"  فليحان 

وه�����ي ل��ع��ب��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت���رف���ي���ه���ي���ة ط�����ّورت 
التعليم  عالم  م��ن  خ��ب��راء  قبل  م��ن  للمراهقين 
اهتمامهم  إيقاظ  وتستهدف  النفس،  وعلم 
وروح التعلم الخاصة بهم. وتكريسًا لسياسة 
ي��ش��ج��ع فرنسبنك  أي���ض���ًا،  ال��م��ال��ي  ال��ش��م��ول 
الصغر  المتناهية  القروض  العام 1997  منذ 
النائية والقرى  المناطق  لمكافحة الفقر في 
المهن  لدعم  النزوح، كذلك  من  تعاني  التي 

البسيطة والمبتدئة فيها.
الريادي  فرنسبنك  برنامج  عن  وبالحديث 
للسندات الخضراء، يقول الحاج: "منذ العام 
2012، وم����ع ال��ت��غ��ّي��ر ال��ب��ي��ئ��ي ال��ع��ال��م��ي، ق��رر 
فرنسبنك إضافة البعد البيئي ألعماله، واتبع 
االقتصادي  النمو  نحو  التحّول  استراتيجّية 
األخ���ض���ر ال��م��س��ت��دام، م���م���ّواًل ب��ذل��ك م��ش��اري��ع 
الطاقة المستدامة التي تغطي كل قطاعات 
أول  فرنَسبنك هو  أن  إلى  إضافة  االقتصاد. 
م��ص��رف أص����در س���ن���دات خ���ض���َراء ف���ي لبنان 
االقتصاد  لتعزيز  ال��ع��رب��ي  ال��م��ش��رق  ومنطقة 
األخ����ض����ر، وت��ش��ج��ي��ع ال���م���ش���اري���ع ال��ص��دي��ق��ة 
للبيئة، للمساهمة في مكافحة تغّير المناخ. 
أما بالنسبة إلى األفراد، فنقدم قرضًا صديقًا 
Eco- للبيئة في مجالي الطاقة وغير الطاقة
الضوئية،  األل����واح  لتركيب   home Loan
القرميد، تلبيس الحجر وغيرها من المشاريع 
ذات الصلة". ويتابع: "عالقاتنا االستراتيجّية 
لنا  توفر  اإللكتروني  ال��دف��ع  رّواد صناعة  م��ع 
البطاقات  ف��ي ش��أن  الفنية  وال��دراي��ة  الخبرة 
ونذكر  المبتكرة.  بتقنياتها  نقدمها  ال��ت��ي 
مرتفعًا  ح��دًا  تمنح  التي   Titanium بطاقة
ة واسعة من المّيزات والخدمات 

ّ
لإلنفاق وسل

ال��م��ص��رف��ي��ة ذات ال��م��س��ت��وى ال��ع��ال��ي، وال��ت��ي 
والبطاقة   ،"Contactless" تقنية  تعتمد 
فيها  المصادقة  تعتمد  ال  التي  البيومترية 
على الرمز الشخصي السري بل على البصمة، 
يوفر مستويات جديدة  أساسي  ف��ارق  وه��و 
من األمان لكل معاملة ويبّسط عملية الدفع 
الخاصة بالمستهلك في تجربة مصرفية ذات 
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فرنَسبنك يحصد أفضل تطبيق 
للخدمات املصرفّية عبر الهاتف

أبو خليل: بنك بيبلوس 
يواكب تطلعات الشباب

مدير مديرية المنتجات المصرفّية في مجموعة بنك بيبلوس إيلي أبو خليل.المدير العام المساعد ورئيس دائرة التجزئة في فرنَسبنك فيليب الحاج.


