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مصارف

 10مصارف لبنانية على الئحة أكبر  100مصرف عربي

ّ
صنفت  10مـصــارف لبنانية ضمن
أكبر  100مصرف في العالم العربي.
التصنيف جاء في دراســة تحليلية
أج ــراه ــا ات ـح ــاد املـ ـص ــارف الـعــربـيــة
ملـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودات املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف الـ ـع ــربـ ـي ــة،
وكـ ـش ــف ع ـن ـه ــا أم ـ ــس األمـ ـ ــن ال ـع ــام
ّ
وسـ ــام ّ ف ــت ــوح .املـ ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة
امل ـ ـصـ ــن ـ ـفـ ــة ،ت ـم ـل ــك  %7م ـ ــن م ـج ـمــل
موجودات أكبر  100مصرف عربي،
وتدير ما قيمته  193مليار دوالر.
دراس ــة االت ـحــاد لـبـيــانــات املـصــارف
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة  ،ت ـ ـش ـ ـيـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى دخـ ـ ـ ــول
10مـ ـ ـص ـ ــارف ل ـب ـنــان ـيــة ض ـم ــن أك ـبــر
 100مـ ـص ــرف ع ــرب ــي ،وهـ ـ ــي« :ب ـنــك
عـ ـ ـ ـ ــوده»« ،بـ ـن ــك لـ ـبـ ـن ــان واملـ ـهـ ـج ــر»،
«بنك بيبلوس»« ،فرنسبنك»« ،بنك
ب ـي ــروت»« ،ســوسـيـتــه ج ـنــرال بـنــك»،
«بـ ـن ــك ال ـب ـح ــر امل ـ ـتـ ــوسـ ــط»« ،ال ـب ـن ــك
ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي»« ،االع ـت ـم ــاد

الـلـبـنــانــي» ،و»ب ـنــك ب ـيــروت والـبــاد
العربية».
وق ـ ـ ــد احـ ـتـ ـل ــت اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة امل ـ ــرك ـ ــز األول ب ــال ـن ـس ـب ــة
إلـ ــى عـ ــدد امل ـ ـصـ ــارف املـ ــدرجـ ــة عـلــى
ال ــائـ ـح ــة ( 17مـ ـص ــرف ــا) ،وامل ـم ـل ـكــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة امل ــرك ــز الـثــانــي
( 12م ـصــرفــا) ،وثــالـثــا قـطــر ولـبـنــان
ّ
( 10م ـصــارف لـكــل مـنـهـمــا) ،ورابـعــا
الـ ـك ــوي ــت ( 9م ـ ـص ـ ــارف) ،وخ ــام ـس ــا
م ـصــر ( 8م ـ ـصـ ــارف) ،وس ــادس ــا كــل
من البحرين واملغرب ( 7مصارف)،
وسابعًا كــل مــن ليبيا والـجــزائــر (5
م ـص ــارف) .واح ـت ـلــت سـلـطـنــة عـمــان
املركز الثامن ( 4مصارف) ،والعراق
املركز التاسع ( 3مصارف) ،واألردن
املــركــز الـعــاشــر مــع دخ ــول مصرفني
أردنـ ـ ـي ـ ــن ض ـم ــن ق ــائ ـم ــة أكـ ـب ــر 100
مصرف عربي.

وبحسب بيانات أكبر  100مصرف
عربي لنهاية الفصل الثالث من عام
 ،2016تدير هذه املصارف موجودات
ّ
مجمعة تقدر بنحو  2.93تريليون
دوالر ،أي ن ـح ــو  %90مـ ــن مـجـمــل
موجودات القطاع املصرفي العربي.

إس ــامـ ـي ــا ض ـم ــن ق ــائ ـم ــة أكـ ـب ــر 100
مـ ـص ــرف عـ ــربـ ــي ،ت ــدي ــر مـ ــوجـ ــودات
تقدر بنحو  486مليار دوالر .ورغم
استمرار االضطرابات والضغوطات
السياسية واالقتصادية فــي كــل من
(هيثم الموسوي)

هناك  21مصرفًا اسالميًا
ضمن قائمة أكبر 100
مصرف عربي
وي ـب ـلــغ ح ـجــم م ــوج ــودات امل ـص ــارف
الخليجية الـ ـ  59ضمن قائمة أكبر
100مـصــرف عربي نحو  2تريليون
دوالر ،حيث تــديــر نحو  %68.2من
تلك األصول.
وي ـ ـ ـشـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود  21م ـص ــرف ــا

العراق ،وليبيا ،ومصر ،ال يزال عدد
مــن مصارفها يحتل مــراكــز متقدمة
ضمن قائمة أكبر  100مصرف عربي.
ّ
تصدر بنك قطر الوطني مجددًا
وقد
املصارف العربية بالنسبة إلى حجم
امل ــوج ــودات ،واح ـتــل املــرتـبــة األول ــى
عربيًا في نهاية الفصل الثالث من
عام  ،2016بموجودات بلغت 195.9
مليار دوالر .وقد تاله بنك اإلمارات
دبـ ــي ال ــوط ـن ــي ف ــي امل ــرت ـب ــة الـثــانـيــة
ع ــرب ـي ــا ،بـ ـم ــوج ــودات ب ـل ـغــت 121.5
مليار دوالر ،مقابل املرتبة الرابعة
في عام  .2015واحتل البنك األهلي
الـ ـتـ ـج ــاري امل ــرت ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة عــرب ـيــا،
حيث بلغت موجوداته  117.0مليار
دوالر ،مقابل املرتبة الثانية في عام
 .2015وجــاء بنك أبــو ظبي الوطني
فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة ال ــرابـ ـع ــة بـ ـم ــوج ــودات
بلغت  113.1مليار دوالر.

مرافئ

باخرة حاويات عمالقة ترسو في مرفأ طرابلس
عبد الكافي الصمد
ي ـخ ـطــو م ــرف ــأ ط ــراب ـل ــس م ـس ــاء ال ـيــوم
ال ـج ـم ـعــة خ ـط ــوة ن ــوع ـي ــة ت ـج ـع ـلــه فــي
م ـصــاف امل ــراف ــئ ال ـك ـبــرى والــرئـيـسـيــة
فــي لـبـنــان واملـنـطـقــة ،بــوصــول بــاخــرة
الحاويات العمالقة "،"cielo di Agadir
وهي من أكبر البواخر التي يستقبلها
املرفأ حتى تاريخه ،وهي بطول 184,5
مترًا ،وبعرض  25.5مترًا ،محملة بـ70
حــاويــة ب ــوزن  8672طـنــا مــن مختلف
البضائع.
وال ـ ـبـ ــاخـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـم ــل ال ـج ـن ـس ـيــة
املغربية ،وتملكها واحدة من كبريات
شــركــات الـنـقــل والـشـحــن الـبـحــري في
ال ـعــالــم ،آت ـيــة إل ــى مــرفــأ طــراب ـلــس من
مــال ـطــا ،وس ـت ـغــادر املــرفــأ غ ـدًا السبت
ب ـعــد أن ت ـف ــرغ ح ـمــول ـت ـهــا ،إلـ ــى مــرفــأ
مرسني التركي.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـخ ـطــوة ب ـعــد الـتـطــويــر
الكبير الذي شهده املرفأ في السنوات
ً
األخ ـيــرة ،أوال لجهة عمقه الــذي يبلغ

 15.2مترًا ،ورصيف طويل يبلغ طوله
 600متر بقدرته على استقبال ثالث
بــواخــر مــن ه ــذا ال ـنــوع دف ـعــة واح ــدة،
وم ـســاحــة ت ـنــاهــز ن ـصــف م ـل ـيــون متر
ً
مــربــع ،فـضــا عــن بقية املـنـشــآت التي
نـقـلــت امل ــرف ــأ إل ــى مــرحــة مـتـقــدمــة ،من
تنتشل طرابلس من واقعها
شأنها أن
ّ
ال ـب ــائ ــس ،وضـ ــخ الـ ــدم ف ــي شــرايـيـنـهــا
االقتصادية املتجمدة.
ويشكل وصول بواخر بهذه الضخامة
إلــى املرفأ باكورة نشاط كبير ينتظر
املـ ــرفـ ــأ فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ـق ـب ـل ــة ،حـيــث
يــرتـقــب أن ي ـكــون ملــرفــأ طــراب ـلــس دور
مهم للغاية ،في إعــادة إعمار سوريا،
إذ "ب ـ ـ ــدأت ش ــرك ــات ك ـب ـي ــرة االتـ ـص ــال
ب ــامل ــرف ــأ ،طــال ـبــة اع ـت ـم ــاده م ــركـ ـزًا لها
باملستقبل القريب" ،حسب ما أوضح
لـ"األخبار" مدير املرفأ أحمد تامر.
يلفت تامر إلى أن "أمور املرفأ اختلفت
ب ـن ـح ــو واس ـ ـ ـ ــع عـ ـ ّـمـ ــا ك ـ ـ ــان ع ـل ـي ــه فــي
السابق ،فبعدما كان معتمدًا من قبل
تجار طرابلس والشمال فقط ،أصبح

ال ـ ـيـ ــوم ي ـس ـت ـق ـطــب شـ ــركـ ــات إقـلـيـمـيــة
ودول ـيــة ،ب ــدأت اتصاالتها معنا ومع
جهات رسمية ،من أجــل تطوير املرفأ
بسرعة" ،مشيرًا في هذا اإلطار إلى أن
"البنك اإلســامــي للتنمية قــدم قرضًا
لـتـطــويــر امل ــرف ــأ وت ـج ـه ـيــزه بـمـبـلــغ 63
مليون دوالر بال فوائد ،وربع القرض
هو عبارة عن هبة".

رصيف الحاويات في المرفأ
يمكنه التعامل مع أكبر سفن
الحاويات في العالم
ي ــرى تــامــر أن مــرفــأ طــراب ـلــس "جــاهــز
الستقبال جميع السفن والبواخر ،وأن
م ـع ــدات ج ــدي ــدة وم ـت ـط ــورة وضـخـمــة
س ـت ـص ــل إلـ ـ ــى املـ ــرفـ ــأ ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل،
بهدف تسهيل العمل فيه وتسريعه"،
وي ــوض ــح أن "الـ ـش ــرك ــة الـ ـت ــي تـمـتـلــك
الـ ـب ــاخ ــرة امل ـ ــذك ـ ــورة س ـت ـع ـت ـمــد مــرفــأ

ط ــراب ـل ــس ،وأن واح ـ ــدة م ــن بــواخــرهــا
الـكـبـيــرة ستنظم رحـلـتــن فــي الشهر
من مرفأ طرابلس وإليه ،كذلك فتحت
مكاتب لها في طرابلس لهذه الغاية".
وي ــرى تــامــر أن "وص ــول هــذه الباخرة
ال ـض ـخ ـم ــة ي ــؤك ــد أن م ــرف ــأ طــراب ـلــس
اسـ ـتـ ـع ــاد دوره ال ـ ــرائ ـ ــد فـ ــي مـنـطـقــة
ش ـ ــرق املـ ـت ــوس ــط والـ ـع ــال ــم كـ ـل ــه ،وأن
حــوض رصـيــف الـحــاويــات ق ــادر على
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال كـ ــل ال ـ ـبـ ــواخـ ــر ،نـ ـظـ ـرًا إل ــى
ُ
التجهيزات املـتـطــورة الـتــي ز ِّود بها،
وبــاكــورة األعـمــال التي قمنا بها منذ
سنني عــدة أثـمــرت الـيــوم ثقة شركات
ال ـن ـقــل ال ـب ـحــريــة ال ـعــامل ـيــة ف ــي امل ــرف ــأ،
وأصـ ـب ــح ل ــدي ـن ــا خ ــط ب ـح ــري مـبــاشــر
بيننا وب ــن ع ــدد كـبـيــر مــن الـشــركــات
العربية والدولية" ،مضيفًا أن "رصيف
ال ـ ـحـ ــاويـ ــات فـ ــي املـ ــرفـ ــأ بــاس ـت ـطــاع ـتــه
ال ـت ـع ــام ــل م ــع أك ـب ــر س ـف ــن ال ـح ــاوي ــات
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ألن ش ــرك ــة Gulf Tainer
امل ـخ ــول ــة ب ـت ـفــريــغ حـ ـم ــوالت ال ـبــواخــر
لديها تجهيزات متطورة تمكنها من

التعامل مع البواخر الكبيرة بسرعة
قياسية".
ويشير تــامــر إلــى أن مــرفــأ طرابلس
"الـ ـ ـ ـ ــذي فـ ـت ــح خـ ـط ــوط ــا بـ ـح ــري ــة مــع
مــرافــئ عــديــدة فــي املنطقة والـعــالــم،
أص ـبــح ي ـقــدم خ ــدم ــات مـتـنــوعــة ،من
ن ـق ــل الـ ـ ــركـ ـ ــاب ،إلـ ـ ــى ن ـق ــل ال ـب ـضــائــع
على اختالفها ،إلــى اسـتـخــدام سفن
الدحرجة (أي ّ
العبارات)" ،كاشفًا أنه
"سنطلق الشهر املقبل مزايدة إلنشاء
حوض عائم في مرفأ طرابلس ،وأن
ال ـش ــرك ــة امل ـت ـع ـهــدة إنـ ـش ــاء أهـ ـ ــراءات
فـيــه تـتـســع لـنـحــو  150أل ــف ط ــن من
الـ ـبـ ـض ــائ ــع ،س ـت ـب ــدأ ع ـم ـل ـهــا ال ـش ـهــر
املقبل".
ه ــذه النقلة الـنــوعـيــة فــي عـمــل مرفأ
طــرابـلــس يـ ّ
ـردهــا تــامــر إل ــى "الـخــدمــة
الـ ـس ــريـ ـع ــة واألس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـت ـنــاف ـس ـيــة
الـ ـت ــي ي ـق ــدم ـه ــا املـ ــرفـ ــأ ،والـ ـ ـ ــذي دف ــع
قسمًا كـبـيـرًا مــن تـجــار ومـسـتــوردي
ومـ ـص ــدري طــراب ـلــس وال ـش ـم ــال إلــى
اعتماده خيارًا رئيسيًا لهم".

قطاع خاص
بطل ديزاين ّ
تضم ماركة ّMontbel

العرض الغنائي السنوي لجوقة SOS

أقامت شركة ألفا ،بــإدارة أوراسـكــوم لالتصاالت ،للسنة العاشرة،
ضمن برنامج "ألفا من أجل الحياة" للمسؤولية املجتمعية ،العرض
الغنائي الـسـنــوي لجوقة قــرى األط ـفــال  SOSلبنان بـعـنــوان "Joy
ً
 "to the Worldفــي قصر األونيسكو ،حيث أنشد  57طفال من
الجمعية أغاني ميالدية وفولكلورية للراحل زكي ناصيف ،وقدموا
استعراضًا مسرحيًا غنائيًا.
في املناسبة ،تمنى رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام
مروان الحايك "أن تتكرر هذه املناسبة ضمن برنامج "ألفا من أجل
الحياة" كي نحتفل مع األطفال".

احتفلت مجموعة بطل ديزاين القابضة بضم ماركة املفروشات
اإليطالية  Montbelإلــى تصاميم بطل فــي عــالــم الــديـكــور ،في
 14كانون األول ،في خالل حفل حضرته رئيسة مجلس إدارة
 Montbelمــانــويــا مونتينا ،وجـمــع مــن املهندسني اللبنانيني
واإليطاليني والعامليني .وشهد الحفل إعــان تخصيص قسم لـ
 Montbelفي صالة عرض بطل.
فــي املناسبة ،قــال رئيس مجلس إدارة بطل ديــزايــن القابضة،
تميزنا في ما ّ
حسني البطل" :منذ انطالقناّ ،
نقدم من مجموعات
ت ــراوح بــن الكالسيكية والحديثة واملـعــاصــرة ،واستحضارنا
تقدمه الشركة
لعالمة  Montbelاإليطالية ينطلق من تناغم ما
ّ
مــع مـفـهــومـنــا لـلـجـمــال واألن ــاق ــة والـتـمـ ّـيــز عـنــدمــا يـتـعــلــق األمــر
باملفروشات".
مــن جهته ،قــال مــديــر مبيعات  Montbelلوتشيو رافـيــدونــي:
"نـحــن عـلــى ثـقــة ب ــأن ه ــذه الـشــراكــة سـتـكــون مـصــدر نـجــاح لنا
ولبطل ديزاين على حد سواء".

مؤتمر مرسيدس ــ بنز
لشركات التأمين

دعــت شــركــة ت .غــرغــور وأوالده شــركــات التأمني الـتــي ّ
تميزت
بأدائها ّ
الجيد ِّللمشاركة في مؤتمر مرسيدس ـ بنز لشركات
ُ
ّ
التأمني الذي نظم ّمن  6إلى  8كانون األول  ،2016في شتوتغارت
أنظمة السالمة
بأملانيا ،حيث تلقى املـشــاركــون معلومات عــن ّ
املباشرة وغير املباشرة ،باإلضافة إلى معلومات تتعلق بإصالح

األض ــرار الناتجة من الـحــوادث وفــق إرش ــادات مرسيدس ـ بنز
ومبادئها التوجيهية.
ُ
علن برنامج املسابقة في العام املاضي ،في خالل املؤتمر
وقد أ ِ
األول إلدارة إصــاح األض ــرار الناجمة عن الـحــوادث الــذي ُعقد
في بيروت وشاركت فيه شركات التأمني على السيارات التي
تعاونت مع ت .غرغور وأوالده في خالل عام .2016
تعقيبًا على الحدث ،أشار املدير العام ملرسيدس ـ بنز وسمارت
لــدى ت .غــرغــور وأوالده سـيــزار عــون إلــى أنــه «بفضل تعاوننا
الوثيق والتزامنا تقديم خدمة ممتازة لنواجه معًا تحديات إدارة
الحوادث ،أصبحت عملية املطالبة أكثر كفاءة ومالئمة بالنسبة
إلى كافة زبائن مرسيدس ـ بنز في لبنان ،مع الحفاظ على أعلى
ّ
مزايا األمن والسالمة التي تتمتع بها سياراتهم».

