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 تكامل سبيل في البقاع تمويل
  زراعي-صناعي
 

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان - رائـد شـرف الديـن كلمة
 

  زحلة فرع – لبنان مصرف
 لبنان –بيروت  | 8102 نيسان 82

  

 أصحاب املعايل والسعادة،

 ،أيها الحضور الكريم

يالت املتوفرة لتمويل حول التسهورشة العمل يسعدين أن أشارك معكم اليوم يف افتتاح 

، والتي من شأنها إلقاء الضوء ورجال األعامل يف البقاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم

عىل موضوع يحتاج إىل الكثري من املتابعة واإلهتامم، ملا له من أهمية يف منطقٍة زاخرٍة 

 باإلمكانيات، ويف مرحلٍة حافلٍة باألزمات.

 

 تأمنيمنذ القدم مبوقعٍ اسرتاتيجي ومقّدراٍت اقتصادية، مام مّكنه من  متيّز سهل البقاع اللبناين

وصوالً إىل إفريقيا من  املتوسطيبني عمق املرشق العريب من ناحية وساحله تجارية صلة وصٍل 

ونقطة التقاء للخربات الصناعية زراعياً وخزاناً غذائياً  موئالً مشّكالً يف الوقت نفسه، أخرى ناحية

بعلبك لتعكس ثروة وقوة اإلمرباطورية الرومانية منذ أكرث من املصادر. وما اختيار املتنوعة 

عىل بعد كيلومرتاٍت قليلة  املهيبة هاتشييد هياكلو  ،ألفي عام، عرب تسميتها مستعمرًة رومانية

 ، إال تعبري عن األهمية اإلسرتاتيجية لسهل البقاع.من هنا



 5112 نيسان|  زراعي-صناعي تكامل سبيل يف البقاع متويل 4 / 5

 

قاع ميثّل الرئة الربية التي تزّود الجسم اللبناين بالنسائم ما زال الببالعودة إىل زمننا الحارض، 

، بالرغم ماّم يشوب هذه الرئة من إشكالياٍت بنيوية وما يواجهها من اإلقتصادية املرشقية

 يعاين لبنان من جملة تحديات،، العام االقتصادياملشهد  وبالنظر إىلاسرتاتيجية. تحدياٍت 

يف  البطالةنسبة  وزيادةتراجع نسب النمو، و ، بعجز املوازنة بدءاً من عبء الدين العام، مروراً 

و تداعيات االزمة  األمني االهتزازوصوالً إىل  ،والخلل يف العمل املؤسسايتأوساط الشباب، 

  .السورية

 

يف مواجهة هذه التحديات، تربز األهمية االسرتاتيجية للدور الحيوي الذي ينبغي للسلطة 

من اإلقتصادي يف أبعاده املالية والتنموية. -يانة وتفعيل األمن اإلجتامعيالنقدية أن تلعبه يف ص

هنا، مل يعد مرصف لبنان يعتمد فقط عىل األدوات التقليدية يف تنفيذ سياساته النقدية، بل 

ومن الطبيعي  املجتمع.تحصني اإلقتصاد و  لدعملجأ يف السنوات األخرية إىل هندسات أخرى 

املنتفعني من هذه الهندسات، كونها غرية واملتوسطة أحد أبرز أن تشكّل املؤسسات الص

من فرص  %28من مجمل الناتج املحيل يف لبنان، وتساهم يف خلق  %99تساهم بنسبة 

واتساع الفجوة التمويلية ضعف السياسات الداعمة من . كام تعاين هذه املؤسسات 1العمل

 يستوجب ابتكار لليات وأدوات متويلية بأقل وارتفاع الكلفة التشغيلية وضعف البنى التحتية، مام

 كلفٍة ممكنة.

 

التحفيزات املتنوعة للمصارف من اجل  8001منذ العام  يف هذا اإلطار، قّدم مرصف لبنان

االنخراط يف برامج تسليفية تشجع القطاع الخاص عىل االستثامر يف القطاعات اإلنتاجية 

أو  لزاميحتياطي اإلاإل عفاء من ، عن طريق اإل د مقبولةوالسكنية والبيئية والتعليمية، وذلك بفوائ

، تّم تحريك 8018ومع تصاعد األزمة السورية وضعف الطلب الخارجي عام . بدعم الفوائد

نحت م  رزمًة  8012يف بداية العام  ، حيث شملتهذه التحفيزاتالطلب الداخيل من خالل 

قراضها لقطاعاٍت حيوية مثل اإلسكان بغية إ %1مليار دوالر بفائدة  1.44 مبوجبها املصارف

والتعليم والبيئة والطاقة البديلة وريادة األعامل واألبحاث والتطوير واملشاريع اإلنتاجية 

واإلستثامرية الجديدة. هذا وقد قام مرصف لبنان بتقديم املزيد من اجراءات الدعم يف العام 

ألرصدة املتبقية من حزمة التحفيز بإصدار تعاميم سمح فيها للمصارف باالستفادة من ا 8014

، بادر مرصف لبنان بإطالق 8012مليون دوالر. ويف العام  900السابقة، إضافة اىل مبالغ توازي ال

 .8014رزمة حوافز جديدة بقيمة توازي املليار دوالر، إضافة اىل املبالغ املتبقية من العام 

 

من  % 20، إذ تبني أن لثاٍر إيجابية عىل صعيد الطلب الداخيل وقد أفضت هذه التحفيزات إىل

كام أصبحت تسليفات تحفيزية. يعود إىل لثار هذه الرزم ال 8012النمو يف الناتج املحيل لعام 

                                                           
1
  

 



 5112 نيسان|  زراعي-صناعي تكامل سبيل يف البقاع متويل 4 / 3

 

مليار  21بقدٍر مهم )أكرث من  املصارف إىل القطاع الخاص تفوق تسليفاتها اىل القطاع العام

مليار دوالر للقطاع العام(، حيث بلغت نسبة التسليفات  22دوالر للقطاع الخاص وحوايل 

كذلك . 8مليارات دوالر 7من مجمل التسليف، أي حوايل  %14 واملتوسطة للمؤسسات الصغرية

التضمني املايل  ساهم تطّور القطاع املرصيف وانتشاره واستغالله للتحفيزات يف تعزيز

من أعىل النسب  ال كنه يبقى، %27للمجتمع اللبناين، الذي ال يزال منخفضاً نسبياً ويبلغ نسبة 

 2.%12يف املنطقة العربية التي يبلغ متوسط التضمني املايل فيها 

 

إىل اقتصاٍد إنتاجي مبني عىل  االقتصادنقل إطالق نهضة تنموية لالبرشية و  التنميةويف إطار 

مليون دوالر،  400 نحوضع بترصّف قطاع اقتصاد املعرفة أصدر مرصف لبنان تعميامً ي رفة،املع

 من املخاطر. %72حيث يقوم مرصف لبنان بتغطية 

 

سعى مرصف لبنان إىل تطوير السوق املايل من أجل رسملة املؤسسات الصغرية  كام

حيث انبثقت ، 8011در عام واملتوسطة عرب العمل عىل إعداد قانون لألسواق املالية، الذي ص

)عنه هيئة األسواق املالية التي نظّمت الحصول عىل التمويل عرب للية حشد التمويل 

. وتقوم الهيئة بدراسة عّدة خيارات لتفعيل عمل األسواق املالية، من بينها إنشاء (

 بورصة للمؤسسات املتوسطة والصغرية.

 

لدى املستهلك واملستثمر، بنان عىل تعزيز الثقافة املالية يف موازاة كل ذلك، يسعى مرصف ل

وذلك يك يتمكن املواطن من اتخاذ قراراته االستهالكية واالستثامرية بناًء عىل أسٍس علميٍة سليمٍة 

وواضحة، كذلك يك يكون مستهلك الخدمة املرصفية أو املالية عىل علٍم بالكلفة الحقيقية 

 ، وبالتايل ميكنه تحديد قدرته عىل الوفاء بهذه اإللتزامات.اللتزاماته وبحقوقه وواجباته

 

ختاماً، نوّد التأكيد عىل أن هذه الجهود إمنا تساهم يف وضع املداميك األساسية لسياسات 

ولليات التمويل للمؤسسات املتوسطة والصغرية، باإلضافة إىل املبادرات الحكومية ومبادرات 

ي واإلجتامعي وبرامج وصناديق مدعومة من اإلتحاد األورويب الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصاد

الوصول إىل املستويات  املنظامت الدولية والجمعيات غري الحكومية. إال أنالدول و وعدد من 

املطلوبة من التمويل يحتاج لخطواٍت وجهوٍد تكامليٍة إضافية للتّمكن من مواجهة التحديات يف 

كانت حصة البقاع حوايل تعاين من فجوة متويلية كبرية، حيث  ، ال زالتمنطقٍة واعدٍة كالبقاع

 من هذه الخطوات أذكر باختصار:. و 8014فقط من مجموع التسليفات يف نهاية العام  2%

                                                           
2
  

 
 )موقع إلكرتوين(:. . 8012البنك الدويل، 3

. 

 

http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/lebanon
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/lebanon
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 التنظيمية لتحسني وتبسيط وترسيع إجراءات التمويل.و  ةالترشيعي ةنظماأل  تعديل .1

 فيها. تطوير قطاعات البنية التحتية بواسطة تعزيز اإلستثامر .8

 مراجعة السياسة الرضائبية لتشجيع اإلستثامرات يف القطاعات اإلنتاجية. .2

( 18/8014يف % من مجموع الصناعات 9.2تعزيز التسليفات للصناعات التحويلية ) .4

 (.18/8014% من مجموع الصناعات يف 1.12)والزراعة 

تلبية الطلب زروعة لاملمن املساحات غري  واالستفادةإعتامد أساليب زراعية حديثة  .2

 املتزايد للدول املجاورة.

استغالل امليزة التفاضلية اإلبتكارية لدى املوارد البرشية اللبنانية عرب تعزيز املهارات  .4

 العلمية واعتامد األساليب التقنية الحديثة.

ارب تطوير اآلليات اإلنتاجية عرب املقارنات املعيارية مع التجارب الرائدة )مثالً، تج .7

 الهند يف متويل وتأمني املحاصيل الزراعية(يا و غرب وتركامل

تشجيع اإلستثامرات العربية واألجنبية يف قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة،  .2

وخاصة من قبل الجالية اللبنانية املهاجرة، والتي ميكن أن تشّكل رافداً إنتاجياً لالقتصاد 

 ة.اللبناين ووسيطاً ووكيالً استثامرياً للرشكات األجنبي

إيجاد للية للتنسيق بني مختلف املبادرات القامئة، بغية توحيد الجهود وتكاملها وزيادة  .9

 .، واإلستفادة املثىل من جميع الجهودفعاليتها

 

لهذه الورشة بالنجاح يف اإلضاءة عىل التحديات  متنياتنا ، مع معنا مبشاركتكمنرحب 

 والبناء عىل اإلنجازات وابتداع الحلول والتوصيات.

 

 .اً وشكر 


