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الطريق إلى التنمية االقتصادية 
 والعدالة االجتماعية

 

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان  - رائـد شـرف الديـن
 

 اتحاد المصارف العربيةمنتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
 لبنان - بيروت | 1122آب  12

 

 أصحاب املعايل والسعادة،

 ،الحضور الكريم
 

وال يسعني  .وم يف افتتاح منتدى املرشوعات الصغرية واملتوسطةيسعدين أن أشارك معكم الي

ي التنمية االقتصادية والعدالة اال أن أثني عىل خيار اتحاد املصارف العربية الرتكيز عىل موضوع  

االجتامعية كمحورين أساسيني لهذا املنتدى ال سيام يف ظل الظروف السياسية واالقتصادية 

حيث تواجهنا تحديات عديدة أبرزها السعي اىل  ،عظم دولنا العربيةواالجتامعية  التي تواجه م

وبخاصة للفئات الشبابية التي تعاين من اإلرتفاع يف  ،زيادة معدالت النمو وإيجاد فرص عمل

 مستويات البطالة. 
 

 

 أيها السيدات والسادة،
 

د الدويل أن إن االوضاع االقتصادية يف املنطقة ليست يف أفضل حال، فتوقعات صندوق النق

للعام القادم، وهي معدالت أدىن من %3.9يف العام الحايل و %6.3ال تتجاوز نسب النمو الـ 
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.من هنا يكمن التحدي بالسعي اىل زيادة النمو  i(%5.3 -% 4.9تلك املتوقعة للدول النامية )

 عية . االقتصادي ورفع مستويات الدخل مام يساعد عىل تحسني التنمية االقتصادية  واالجتام
 

من املعروف أن معظم املؤسسات يف العامل العريب هي مؤسسات متوسطة وصغرية.  

ترتاوح نسبة مساهمة هذه املؤسسات  من  iiفبحسب الدراسة االخرية ملؤسسة التمويل الدولية

% يف 05و % يف االردن ،55و % يف اململكة العربية السعودية،33 ما بني مجمل الناتج املحيل

% يف لبنان.  كام تخلص الدراسة اىل أن املؤسسات املتوسطة والصغرية 99اىل  مرص وصوالً

، يف حني تقدر الدراسة % يف لبنان مثالً(08رب من فرص العمل، )تساهم يف خلق النسبة االك

. من مليار دوالر 121و  111نفسها الفجوة التمويلية  لهذه املؤسسات يف الرشق االوسط مبا بني 

والذي سيشكل منصة  ،املنتدى الذي يجمع نخبة من صانعي القرار واملرصفيني اهنا أهمية هذ

عىل ذلك  خصوصا وأن القطاع املرصيف العريب قادر ،للتداول بحلول خالقة لسد هذه الفجوة

 ملا يتمتع به من امكانيات كبرية  إن عىل صعيد حجم الودائع أو الرساميل أو الطاقات البرشية.
 

ن التحديات أبرزها عدم لعديد من دول منطقتنا، تواجه املؤسسات  الكثري ميف لبنان، كام يف ا

ضعف البيئة الداعمة لألعامل بسبب البريوقراطية وتعدد االكالف  إضافة اىلاالستقرار، 

 ،كام تعاين من الصعوبة يف الوصول اىل التمويل ،التشغيلية يف غياب البنى التحتية الفعالة

 لد اىل آخر.وإن بدرجات متفاوتة من ب
 

املطلوب إعادة النظر يف السياسات التسليفية لتأخذ بعني االعتبار املتطلبات التمويلية 

حلول  يجادإلوالسعي  ،وحتى املؤسسات املتناهية الصغر ،للمؤسسات املتوسطة والصغرية

ها للمشاكل التي تحد من قدرتها يف الحصول عىل التمويل  وإيجاد أدوات متويلية مبتكرة تساعد

عىل التوسع والتطور. التحدي الكبري هو يف هندسة هذه االدوات بشكل يؤمن التمويل 

 .  مبسطة وبكلفة مقبولة وبإجراءاتبشكل رسيع املطلوب 
 

 ،من املبادرات التي ساهمت العديدتخاذ بإ 8552، قد  قمنا منذ العام يف مرصف لبنان ،إننا

لقطاعات االنتاجية بشكل عام عرب تحفيز يف تأمني التمويل لهذه املؤسسات ول ،وتساهم

 ،لزامي أو بدعم الفوائد.  وعندما واجهتناحتياطي اإل،  إما بتخفيض اإل املصارف عىل التسليف

أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة االزمة السورية وضعف الطلب الخارجي عمدنا  ،8528يف العام 

بترصف  8523. فوضعنا يف العام اىل وضع خطة لتنشيط االقتصاد عرب زيادة الطلب الداخيل 

تسليف القسم االكرب للقطاعات  وتم ،مليون دوالر 455ليار ويفوق املالقطاع املرصيف ما 

ملشاريع الجديدة مام ساهم يف األبحاث والتطوير وااالنتاجية والقطاع السكني إضافة اىل 

االقتصادية الصعبة  % خالل العام املايض بالرغم من الظروف8 فاق الـتحقيق منو اقتصادي 

 مليون دوالر. 055 الـ وقد اكملنا املبادرة بتخصيص مبلغ  إضايف لهذا العام يقاربالتي واجهتنا. 
 

إذ بلغ ما يوازي  ،تحسنا ملحوظاً خالل السنوات املاضيةالخاص  لقد شهد التسليف اىل القطاع 

لبناين.  وبلغت نسبة التسليفات الناتج املحيل ال ما يفوقأي  8523مليار دوالر بنهاية العام  40
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. وبالرغم iiiمليارات دوالر 7حوايل  % أي26للمؤسسات املتوسطة والصغرية من مجمل التسليف 

 ألف مؤسسة متوسطة وصغرية أكرث من سبعنيفمن أصل  من ذلك ما زال هنالك فجوة متويلية. 

مؤسسة( يف حني   25.043% منها تحصل عىل التمويل الالزم )25الحجم  يف لبنان هنالك فقط  

ال  %،55، أي حوايل مؤسسة ( والقسم االكرب 82،607% منها تحصل عىل متويل غري كاف )35أن 

 مؤسسة (.  39،759تتمكن من الحصول عىل أي متويل )
 

مع املحافظة عىل استقرار  بالتوازي هذه الفجوة التمويلية نسعى اىل سد   ،وما نزال ،إننا كنا

آخذين بعني االعتبار العبء الناتج من سد الحاجات التمويلية  ،رصيفوسالمة القطاع امل

مليار دوالر وتتمتع  247املتنامية للقطاع العام. فاملصارف اللبنانية مؤمتنة عىل ودائع تفوق 

وهي نسبة  ،%3مبعدالت مالءة مرتفعة  يف حني ال متثل محفظة القروض املتعرثة  سوى 

 مقبولة جداً. 
 

ال سيام االقتصاد  ،وبهدف تشجيع املصارف عىل التفكري بأدوات غري تقليدية لتمويل االقتصاد

أظن )يف شهر آب من العام املايض  332قد أصدرنا تعميام وسيطاً رقم  ،القائم عىل املعرفة

يقوم عىل حث املصارف عىل املشاركة يف رأسامل  (أنه االول من نوعه يف العامل  العريب

ومن  .% من املخاطر75يقوم مرصف لبنان بتغطية حيث  منحها  قروض عوضاً عنالرشكات 

املعرفة  اقتصادمليون دوالر للرشكات التي تعمل يف  455 أكرث منشأن هذه االلية املبتكرة تأمني 

 واالبتكار وحاضنات االعامل  وصناديق الرأسامل املبادر. 
 

 ،املالية لألسواقرب العمل عىل إعداد  قانون كام سعينا اىل تطوير السوق املايل بشكل عام ع

تعميامً  ،كام أصدرت هيئة االسواق املالية املنبثقة عن القانون ،8522الذي صدر يف العام 

كام تقوم الهيئة  .() حشد التمويل آلية مت مبوجبه الحصول عىل التمويل عربنظ  

من بينها دراسة إنشاء بورصة  ،ملاليةبدراسة عدة سيناريوهات لتفعيل عمل االسواق ا

 للمؤسسات املتوسطة والصغرية.
 

ويف موازاة السعي اىل تطوير السوق املالية وزيادة الشمول املايل نعمل عىل زيادة الثقافة 

املالية للتأكد أن مستهلك الخدمة املرصفية  أو املالية هو عىل علم بالكلفة الحقيقية اللتزاماته 

قررنا إنشاء وحدة  كامه عىل الوفاء بهذه االلتزامات. وبالتايل قدرت   ،تهوبحقوقه وبواجبا

متخصصة لحامية املستهلك لدى لجنة الرقابة عىل املصارف وذلك لتأمني سالمة العمل 

 املرصيف واملايل والتشجيع عىل املنافسة.
 

الزم للمؤسسات ن العمل عىل تأمني التمويل الل هذه الجهود ال بد من االعرتاف أ بالرغم من ك

ال سيام  ،املتوسطة والصغرية غري كاف دون مواجهة التحديات االخرى التي تواجه املؤسسات

 أهميةمن هنا  .ضعف البنية التحتية  واالصالحات الهيكلية  للتخفيف من البريوقراطية والفساد

 .ريةو العمل عىل إحياء قانون الرشاكة بني القطاع العام والخاص لتنفيذ املشاريع الض 

مليار  256فبحسب الدراسات تحتاج املنطقة العربية اىل استثامرات يف البنية التحتية تفوق 
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ومن شأن ذلك خلق فرص عمل والحد من مشكلة البطالة املتنامية.  فتشري  ،سنوياً  ivدوالر

ني تقديرات البنك الدويل اىل أن كل استثامر بقيمة مليار دوالر يف البنى التحتية من شأنه تأم

 225ألف فرصة عمل يف دول مجلس التعاون الخليجي وترتفع اىل  86فرص عمل ترتاوح ما بني 

ناهيك عن الفوائد االضافية لالستثامر يف البنى  ،آالف فرصة عمل يف الدول العربية غري النفطية

واستقطاب  لألعاملالبيئة املؤاتية و  حوكمة املؤسسات التحتية االساسية من تحسني يف

ال سيام يف   ،ميل مام سيؤدي اىل تحسني مستويات التنمية االقتصادية والعدالة االجتامعيةالرسا

 املناطق البعيدة عن العاصمة والتي ستشهد النسبة االعىل من التقدم والتطور. 
 

يف الختام، مام ال شك فيه أنه خالل السنوات املاضية شهدنا تقدماً يف املبادرات املتعلقة 

خالل القمة العربية التي اُطلقت بادرة املال سيام  ،ات املتوسطة والصغريةبتمويل املؤسس

نشاء حساب خاص لدى إ والتي أفضت اىل ، 8559يف العام  يف الكويتاالقتصادية التي انعقدت 

االقتصادي واالجتامعي مخصص لتمويل املؤسسات املتوسطة  لإلمناءالصندوق العريب 

فة اىل برامج وصناديق مدعومة من االتحاد االورويب وعدد من والصغرية يف العامل العريب. إضا

ومن أجل ضامن  ،املنظامت الدولية والجمعيات غري الحكومية.  بيد أننا نرى أنه من الضوري

أن يتم وضع خطة وطنية شاملة يف كل دولة يتم من  ،االستفادة القصوى من مختلف املبادرات

البيئة  إن عىل صعيد تطوير ،محددة قابلة للقياس اً خاللها تحديد سلم اولويات وأهداف

عىل صعيد  أو ،والتقني والتدريبي اللوجيستيعىل صعيد الدعم  أو ،التنظيمية والترشيعية

لفئات والقطاعات املستهدفة. كام ال بد من إيجاد آلية أنواعها ل عىل مختلفالحاجات التمويلية 

زيادة لالذي سيؤدي اىل توحيد الجهود وتكاملها و للتنسيق بني مختلف املبادرات القامئة االمر 

 االستفادة املثىل من مختلف الخربات. الفعالية عرب
 

وآمل أن يتم التوصل اىل مقرتحات وتوصيات تؤسس ملرحلة  ،امتنى لهذا املنتدى التوفيق

ن لتقديم كل الدعم يونحن دوماً مستعد ،جديدة من التعاون العريب املايل املشرتك

 ة ألية مبادرات تصب يف هذا االتجاه. واملساند
 

 

 وشكراً.
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