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 تنمية االقتصاد الريفي
 

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان  - رائـد شـرف الديـنكلمة 
 

 بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء جزين ندوة تنمية االقتصاد الريفي
 لبنان -بيروت  | 9002تشرين الثاني  7

 

 ،السيدات والسادة

اتحاد بلديات مع بالتعاون لريفي الندوة حول تنمية االقتصاد اهذه يف اليوم  أشاركيسعدين أن 

هذه من أجل تنظيم  بذلتالتي القي مة الجهود  يأحي   نيف هذه املناسبة أ  وأود  قضاء جزين 

 الندوة.

 

 ،الحضور الكريمأيها 

يصلح الن يكون "العنوان الدائم  إن تأمني األساس لنمو اقتصادي واجتامعي دائم هدف   

 .1ي بلد"والواعد لربنامج عمل أية حكومة يف أ 

أهمية العمل عىل مع بعد إضايف أال وهو  االقتصادجزء من تنمية  هو تنمية االقتصاد الريفيو 

تخفيض الفوارق االجتامعية والفوارق بني املناطق وعىل توليد فرص العمل ال سيام لدى النساء 

القيم  وتحقيق عىل تعميق املهارة وأيضا   ،واملهمشني من ضحايا الحرب واالحتالل واإلهامل

املدينة  إىل أوالخارج  إىلاملضافة يف العديد من األنشطة الواعدة وتخفيف الهجرة من الريف 

مام يحفظ هذه األخرية من االكتظاظ السكاين ومن املشاكل االجتامعية واالقتصادية والبيئية 

تحقيق منو كيل يف العديد من  إىل ،بالنتيجة ،السابقة تدفع األهدافوغريها. وجميع 

 ....هاملتغريات االقتصادية الكلية مثل إجاميل الناتج املحيل، واالستهالك، واالدخار وغري ا

                                                 
    ، الخبري الفرنيس املرموق بشؤون النقد واملصارف املركزية األستاذ 1
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مرصف لبنان لتوفري التمويل لتنمية االقتصااد الريفاي يقيناا مناه أن  توجهاليوم  أستعرض سوف

ديا ، كاام التنمية الريفية هي التي تحقق عمليا  اإلمناء املتوازن للمناطق، ثقافيا  واجتامعيا  واقتصاا

تعزز من وحادة الدولاة واساتقرار النظاام السايال، وكلهاا أماور مطلوباة برصااحة يف مقدماة 

  .2الدستور

 

إن مرصف لبنان يدرك الصاعوبات واملعوقاات التاي تواجاه املؤسساات الصاغرية واملتوساطة 

اء. ومان لجهة القدرة عىل تطوير ذاتها من خالل زيادة قدرتها اإلنتاجية والتنافسية عاىل حاد ساو 

ن تاوفرت فبكلفاة عالياة إ أهم األسباب لذلك هو عدم توفر السيولة الالزمة لحسن سري عملها و 

إذ أن مقابل تأمني ضامنات عينية أو شخصية يجب تأمينها للحصاول عاىل قاروض ميواة وتلاك 

 الضامنات ال ميلكها الكثري من املنتجني الصغار.

 

 ة،يدات والسادأيها الس

 عىل املحافظة هي من قانون النقد والتسليف، 07العامة، وفقا  للامدة  نمرصف لبنا ن مهمةإ 

إطالق عملية متويل التنمية ن خطة وعليه فإ ،دائم اقتصادي واجتامعي منو أساس لتأمني النقد

 لبنان ميكن إيجازها بالتايل:   الريفية التي اتبعها مرصف

 

متانح لففاراد أو للمؤسساات الصاغرية ماا : وضع اإلطار التنظيمي للقروض الصغرية التاي أوالً 

بهدف إنشاء وتطوير مشاريع إنتاجية يف األرياف وتحدياد حاده األق ا  3دون األربعة أشخاص

بعرشة ماليني لرية لبنانية عاىل أن ال تتجااوز مادة ساداد القارض الاثالت سانوات وذلاك لادعم 

بسابب عادم تاوفر  و  القدرات الذاتياة للقارويني غاري املاؤهلني لالقاناض مان املصاارف 

 االقناض املعروفة لديها والتي من أهمها  الضامنات الكافية والدخل الثابت. 

  

تحديد املؤسسات املعتمدة يف منح القروض الصاغرية بالجمعياات األهلياة واملانظامت  :ثانياً 

 وتحفياز هاذه األخارية، أي معهاا غري الحكومية التي يوافق مرصف لبنان عىل تعامال املصاارف

ما  اإللزاميمن االحتياطي بالتخفيض السامح لها عرب ل بالقروض الصغرية املصارف، عىل التعام

 إىل أوالقارويني  إىل% من مجماو  أردادة  القاروض التاي متنحهاا هاي مباا ة 177يوازي نسبة 

وذلك ضمن حاد  أخرىباالشناك مع هيئات  أواملؤسسات املعتمدة يف منح القروض الصغرية 

 أثبتاات، وهااي نساابة ميكاان رفعهااا يف حااال اإللزامااي% ماان قيمااة االحتياااطي 5ه أق اا نساابت

 وجود رضورة لذلك.   اإلحصاءات

 2771دعم مرصف لبنان لرشكة كفاالت ش.م.ل. من خالل إددار سلسلة لتعاميم منذ عاام  :ثالثاً 

االت )تاريخ تأسيس  كة كفاالت( أعفى من خالله املصارف التي متنح قاروض بكفالاة  كاة كفا

                                                 
ليف العامة من خالل تحديد  حجم التسليف من قانون النقد والتسليف مرصف لبنان دالحية العمل عىل التاثري يف اغراض التس 07تعطي املادة  2

 من انوا  معينة او املمنوح الغراض معينة  او لقطاعات معينة وبتنظيم  و  هذا التسليف. 
 عامل 5% منها دغرية ويعمل فيها اقل من 77الف مؤسسة  37يف  الجنوب مبحافظتيه حوايل  3
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% من أرددة تلك القروض إضافة إىل استفادة تلك القروض من 07من االحتياطي اإللزامي بنسبة 

%. وقد أدت هذه اإلجراءات إىل تخفيض كلفة الفائدة عاىل 0دعم الدولة للفوائد املدينة بنسبة 

 تلك القروض إىل دفر باملئة، ومتك ن أكرث من ستة آالف مؤسسة ومشاريع داغرية لتاريخاه مان

 االستفادة من كفالة  كة كفاالت.

 

املؤسسات املالية ذات البعاد االجتامعاي كاملصاارف وداناديق االساتثامر  إنشاءتشجيع  :رابعاً 

هذه املؤسسات ال تعتماد الفائادة يف متويلهاا املشااريع املتناهياة علام  أن  اإلسالميةاملشنك 

وبيعي السالم  واإلجارةاربة واملشاركة من العقود مثل املض الصغر والكرب عىل السواء بل عددا  

 واالستصنا  وغريه ....

 

التوجهااات العديااد ماان العاااملني يف مضااامر التنميااة الريفيااة عااىل تحوياال لقاد شااجعت هااذه 

بتوسايع دائارة نشااطهم ساواء بتنوياع  اإلمكانياةر لهام عمل مؤسيس وف   إىلنشاطهم الظريف 

بالادخول  أوعالقاة ساابقة بالقطاا  املرصايف  ةأيالذين ليس لهام لا إىلالقروض التي يقدمونها 

مع عدد من املصارف واملؤسساات املالياة اللبنانياة ضامن هادف تطاوير قادرة هاذه ات برشاك

املصارف واملؤسسات  يف تقديم منتجات التمويل املتناهي الصغر بتكلفة ومخااطر اقال ويف 

الخادمات املالياة ال سايام ضامور حجام  تاوفريتجاوز سلبيات التمركز القطاعي والجغرايف يف 

. كام شجعت توجهات مرصاف لبناان عاىل توسايع  يحاة الرشاكاء 4التسليفات للمناطق الريفية

الصاغري التعامال معهاا واالساتفادة مان  اإلقاراضوالعامليني الذين ميكن ملؤسسات  اإلقليميني

 واملالية.قدراتهم التقنية 

 

القروض  إجاميلبلوغ حجم  إىل 2777بنهاية آب  مرصف لبنان املوقوفة إحصاءاتوتشري 

مؤسسات  إىلمنها ما هو ممنوح مبا ة من املصارف  ،مليار لرية لبنانية 12الصغرية حدود 

ل. بينام يبلغ حجم القروض الصغرية .ل مليار 4مبوافقتها ومقدارها حوايل  أوالصغري  اإلقراض

الصغري حوايل  اإلقراضة من قبل مؤسسات املمنوحة من قبل املؤسسات املالية وتلك املمنوح

 أما. $3, 777 مبلغ الا اإلقراضل. ومل تتجاوز قيمة القرض الواحد يف معظم برامج .مليار ل 8

. باملقابل ارتفع حجم القروض املمنوحة وثالثني شهرا   أشهرمدة التسديد فقد تراوحت بني ستة 

 .5انيةمليار لرية لبن 431حوايل  إىلالقطا  الزراعي  إىل

عديدة تدعم بشكل مبا  وغري مبا   أمورا  هذا وتتضمن سياسات مرصف لبنان يف تفصيالتها 

وغالبيتهم من املناطق  0مايل جاذب لتحويالت املغنبني إطار تأسيس أهمهاتنمية الريف من 

 يف زيادة معدالت التعليم لعوائل املغنبني املقيمني الريفية وهذه التحويالت تفيد عموما  

                                                 
 اميل القروض املمنوحة  يف كافة املناطق% من   اج1حصة الجنوب من القروض املرصفية هي اقل من  4
 مليار ل ل 01يبلغ اجاميل القروض الزراعية يف محافظة  لبنان الجنويب  حوايل  5
ملياتاه مان ارساء قطا  مرصيف يلبي بدرجة عالية متطلبات املعايري الدولية يف املالءة والسيولة واالدارة والرقاباة والشافافية  واملحاسابة وينفاذ ع 0

 والة "  البتكارات التقنية الحديثة يف الدفع  والتحويل  والتسوية  واملقادة مع الخارج االمر الذي جنب البالد  خطر تفيش التعامل بآلية "الحخالل ا
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وتحسني  و  سكنهم ومعيشتهم كام تفيد عىل الصعيد الكيل يف تخفيف عجز امليزان 

مجرد من  األجنبيةالتجاري وتحسني ميزان املدفوعات وتامني مصدر متويل مستقر بالعمالت 

 التزامات مقابلة. أي

 

م متويال خطا  يتادعل إضاافيةالتفكاري بتوجهاات  أماام ماا زال مفتوحاا   املجالومع ذلك فان 

  التايل:وبرامج التنمية الريفية، منها عىل سبيل املثال 

   

مان  إفادتهاانظاري  األريافتشجيع املصارف عىل توسيع  يحة برامجها االقراضية يف  .1

 .اإللزامييف االحتياطي  إضافيةخادة  إعفاءات

 

ن يقيم ويعمل فيها لبنانيو  أماكنلفت املصارف اللبنانية التي لها انتشار يف الخارج يف  .2

 0لهؤالء اللبناانيني  إقراضبرامج  أطلقتلها فيام لو  تكون واعدة   أنتوظيفات ميكن  إىل

لتمويل استثامرات يجرونها يف لبناان عارب فارو  محلياة عاىل نحاو يكاون فياه االدخاار 

يكاون  أناللبنانية، عىل  واألريافوالتوظيف يف املناطق  اإلقامةوسداد القرض يف بلد 

   اإلقراض.نان لسبل تشجيع ودعم هذا النو  من هناك نظر من مرصف لب

 

تصادرها اتحاادات  أنالتوظياف يف ساندات ميكان  أهمياة إىللفت املصارف اللبنانياة  .3

يف نطاق هذه البلاديات وتكاون مكفولاة  إنشائية كات عاملة يف مشاريع  أوالبلديات 

يف  رادأماان الحكومااة، إذ ماان املمكاان ملرصااف لبنااان قبااول هااذه السااندات فاايام لااو 

 .8اإللزامياالحتياطي 

 

الريفي مبا فيها مشاريع الخصخصة  اإلمناءاملغنبني يف خط  ومشاريع  إ اكتعزيز  .4

تلاك التاي يرتبطاون بهاا مان خاالل حفاظ حاق  املنتظرة يف املناطق الريفية خصوداا  

الرشاكات التاي ساتتوىل تنفياذ  أساهمبحفظ نسب معينة لهم من  أوولوية باالكتتاب األ 

 .7يف مناطقهم اإلمنائيةريع املشا

 خصوداا   األماوالالعمل لدى الجهات واملراجع املعنية عىل تخفايض نفقاات تحويال  .5

عاة للمغنباني والعااملني يف الخاارج لتمويال مشااريع املجم   أوالتحاويالت املنتظماة 

   .ريفية إمنائية

 

والفعال مبا يكفل  الدائم التوفيق مؤكدا  استعدادناختاما  أشكر دعوتكم وأمتنى لكم دوام 

 تحقيق مصلحة املجتمع والوطن التي ننشدها جميعاَ.

                                                 
 ونسبة عالية منهم من منطقة الجنوب 0
 من قانون النقد والتسليف الفقرة د 00املادة  8
 هذا مع تفعله بعض بلدان امريكا الجنوبية 7


