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 كيف استخدمت المصارف اللبنانية عمليات الدمج

 على الصدارة؟واالستحواذ في سباقها 
 علي عوده

  
أو عبر  والناجم عن زيادة المخرجات من خالل تطوير العمليات داخليًا، (organic growth) "تنمو المؤسسات بشكل عام بطريقتين: بواسطة "النمو العضوي

مؤسسات المصرفية اللبنانية نتيجة عة الحال، َنَمت اللمؤسسة نتيجة لدمج موجودات المؤسسة المستحَوذ عليها. وبطبيتنمو اعمليات الدمج واالستحواذ حيث 
ام بعمليات إستحواذ لمصارف أخرى، لهاتين الظاهرتين. إاّل أن السباق الحثيث على الصدارة في حجم الموجودات، دفع بعدد من المصارف اللبنانية إلى القي

ة وكثافة المصارف العاملة فيه والمنافسة الشديدة بينها، قد جعل حجم السوق اللبنانيلبنان أو خارجه. والسبب الرئيسي وراء هذا األمر هو أن صغر داخل  سواء
لى مصارف االت عحواذ على مصارف صغيرة، وفي عدد من الحفرص النمو العضوي محدودة. لذلك، إندفعت المصارف الكبيرة والمتوسطة الحجم إلى االست

لدمج واالستحواذ داخل لبنان خالل الخمس وعشرين سنة الماضية )ال يشمل عمليات ا 1دول رقم متوسطة الحجم، بهدف تسريع عملية نموها. ُيظهر الج
بنان )ال يشمل عمليات خارج لواذ التي قامت بها المصارف اللبنانية عمليات الدمج واالستح 2عمليات االستحواذ على شبكات فروع مصارف(، والجدول رقم 

 .ليه(المصرف المستحَوذ عمن رأسمال  %50االستحواذ على أقل من 
 

رتيب ستمر في توقد غيرت عمليات الدمج تلك هيكل القطاع المصرفي اللبناني بشكل كبير، بحيث أدت إلى نشوء كيانات مصرفية كبيرة، كما أدت إلى تغّيير م
، 1993اص. ففي عام مصارف بشكل خ 10ر بيان أثر عمليات الدمج واالستحواذ من خالل تغّير ترتيب أكبيمكن تالمصارف من حيث حجم الموجودات. و 

 البنك العربي مصارف بحسب حجم الموجودات كما يلي: بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، بنك عوده، 10كان ترتيب أكبر 
(Banque Nationale de Paris Intercontientale (BNPIوالبالد العربية. ونتيجة لعمليتي بلوس، وبنك بيروت ، بنك سوسيته جنرال، فرنسبنك، بنك بي

، 1995البنك السعودي اللبناني عام  . ونتيجة لالستحواذ على10، دخل بنك االعتماد اللبناني القائمة ليصبح الرقم 1994االستحواذ التي قام بهما خالل عام 
، تقدم بنك بيبلوس الى المرتبة الثالثة في نهاية السنة 1997ارة عام ئه بنك بيروت للتجالبحر المتوسط المصرف األكبر في نهاية السنة. ونتيجة لشرا بح بنكأص

نخرطا في أية ا لم يمن القائمة ألنهم Banque Nationale de Paris Intercontientale ، خرج كل من البنك العربي و1998المذكورة. وبنهاية عام 
والمهجر، بنك البحر المتوسط، بنك بيبلوس، بنك عوده، البنك اللبناني الفرنسي،  ما يلي: بنك لبنانمصارف ك 10تحواذ، ليصبح ترتيب أكبر عمليات اس

( ببنك بيبلوس 2000، و1999، 1997وام سردار. ودفعت ثالث عمليات استحواذ )أعفرنسبنك، بنك سوسيته جنرال، بنك بيروت، بنك االعتماد اللبناني، وبنك 
، أعادت عملية 2001الستحواذ على البنك المتحد لالعمال ببنك البحر المتوسط الى المرتبة الثانية عام . وفيما دفع ا2000في نهاية عام  2ليصبح الرقم 

 لك، تقدم بنك بيروت مرتبة بنتيجة عملية االستحواذ التي قامكذ 2002المرتبة الثانية مجددًا. وفي العام  الى 2002االستحواذ التي قام بها بنك بيبلوس عام 
، أصبح بنك عوده المصرف 2006، وعمليتي االستحواذ لمصرفين خارج لبنان عام 2004الدمج لمصرف داخل لبنان التي قام بها عام بها. وبعد عملية 

يرًا، رتبة السادسة. وأخ، تقدم بنك سوسيته جنرال من المرتبة التاسعة الى الم2011م ندي عابعد االستحواذ على البنك اللبناني الك. و 2007األكبر في لبنان عام 
)في ، ليحتل المركز الثالث من حيث الموجودات، وذلك نتيجة لعمليتي استحواذ خارج لبنان قام بها 2018تقدم بنك سوسيته جنرال مرتبتين في نهاية العام 

مصارف، فإنه  10ن الئحة اكبر استمرار وجوده ضم ي هذا المجال إلى أن البنك اللبناني الفرنسي وعلى الرغم منيرًا فاألردن، وفرنسا وموناكو(. نشير أخ
لمصارف االخرى )ساعده نموه ، وذلك بسبب عدم إنخراطه في عمليات استحواذ متكررة كا2018الى المرتبة الثامنة عام  1993تراجع من المرتبة الثالثة عام 

وجودات كما يلي: بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، مصارف من حيث الم 10، أصبح ترتيب أكبر 2018ء ضمن الالئحة(. وفي نهاية العام البقا العضوي على
 .ربيةد العاالعتماد اللبناني، وبنك بيروت والبال بنك سوسيته جنرال، بنك بيبلوس، فرنسبنك، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، بنك
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خارجه  17عملية دمج داخل لبنان و 32اليًا( بـ  تزال قائمة حسنة الماضية قامت المصارف اللبنانية )التي ال 25أنه وخالل الـ  2 و 1يظهر من الجدولين 

 خارجه، بنك 5داخل لبنان و 4بنك عوده  داخل لبنان وواحدة خارجه، 5خارجه، فرنسبنك  2داخل لبنان و عمليات دمج 6توزعت بينها كما يلي: بنك بيبلوس 
داخل لبنان، بنك لبنان والمهجر واحدة داخل لبنان  3ك االعتماد اللبناني احدة خارجه، بنداخل لبنان وو  2خارجه، بنك بيروت  5داخل لبنان و 3سوسيته جنرال 

من االعتماد المصرفي وفرست ان، وعملية دمج واحدة داخل لبنان لكل ك البحر المتوسط والبنك اللبناني للتجارة عمليتين داخل لبنخارجه، وكل من بن 2و
الصناعة ، وعملية دمج خارج لبنان للبنك اللبناني الفرنسي. هذا باالضافة الى عملية االندماج بين بنك دروس إنفست بنكناشيونال بنك وبنك انتركونتيننتال وسي

عام  Litex Bank و Unibankإندماج بين بنك المغترب وي نجم عنها إنشاء بنك سرادار، وعملية والت 2014والعمل والبنك التجاري للشرق االدنى عام 
 .United Bank of Lebanon م عنها إنشاءوالتي نج 1998



 10المجمعة ألكبر اضح في زيادة الحصة السوقية لها. فقد بلغت نسبة الموجودات وكان لعمليات الدمج المتكررة التي قامت بها المصارف اللبنانية أثر و 
. وبالنسبة 1993في نهاية العام  %53.1مقابل  2018م في نهاية الفصل الثالث من العا %89.6ات القطاع المصرفي اللبناني مصارف من مجمل موجود

في  %18.33الى  1993عام  %6.15ذ، تشير البيانات إلى زيادة الحصة السوقية لبنك عوده من الى المصارف األكثر انخراطًا في عمليات الدمج واالستحوا
الى  %4.88، وفرنسبنك من %9.77الى  %4.03ن وبنك بيبلوس م ،%14.31الى  %9.71، وبنك لبنان والمهجر من 2018صل الثالث من عام نهاية الف

. في %4.92الى  %3.41، وبنك االعتماد اللبناني من %7.42الى  %0.95نك بيروت من ، وب%9.42الى  %5.42، وبنك سوسيته جنرال من 9.45%
خالل  %6.93الى  %7.53بحر المتوسط من فضت حصة بنك الحصة المصارف االقل انخراطًا في عمليات الدمج واالستحواذ حيث انخ مقابل ذلك، تراجعت

 .%3.14الى  %3.60، وبنك بيروت والبالد العربية من %5.95الى  %7.41الفترة عينها، والبنك اللبناني الفرنسي من 
م يجعلها تنحو الى إعتماد ، إال أن ذلك للمصارف اللبنانية االكبر بشكل كبير خالل العقدين والنصف الماضيينحظة اخيرة: على الرغم من ازدياد حجم امال

فقت مع زيادة في المنافسة بدو ان زيادة حجم الموجودات للمصارف اللبنانية الكبيرة تراسياسات احتكارية، بل العكس، حيث زادت حدة التنافس في ما بينها. وي
قل من متوسط هامش الفائدة الصافي للقطاع المصرفي كان باالجمال امصارف  10يان ذلك، نشير الى أن متوسط هامش الفائدة الصافي الكبر بينها. ولتب

لودائع صارف الكبيرة الى زيادة الفائدة على ا. وهذا يدل على أن المنافسة تدفع بهذه الم2018وحتى عام  2003، وبإستمرار منذ عام 1993بأكمله منذ عام 
 .و/أو تخفيض الفائدة على القروض
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