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 القروض الصغيرة أهمية 
 في النمو

 
 النائب األول لحاكم مصرف لبنان  - رائــد شــرف الديــنكلمة 

 
  مؤتمر سنابل

  لبنان -بيروت | 1002أيار  21
 

 

 صاحب الرعاية،

 السيدات والسادة،

العاملون عىل  حقييىلا الرهىلاال اصاديىلادال واصيدلعىلرش للعىلىلية عىل  اح ىلام ةىلان حت يىلة  ااىلات 

منىلوا   عىلدد مىلن املدتىل ات  ،هضىل  عىلن كلىل  ،وزين  حخ ف  العؤس عىلن ؤىلؤصو وحقيىلااملع

التاحج املقىل،، واصتىلدك  ، واصدرىلاك، تىلل حىلدهج ةاحلىلاال الت ىلو  إيليلاصاديادية الكلية مثل 

وحع يىلا -صتىليل لىلدا التسىلاو -املدوازن والدخ يف من ال واكم اصيدلعية وحوليد هىلر  الع ىلل

الواعىلدة وامديىلا  العةالىلة  األنشىلةةييكا وحقييا الييم املضاهة   العديد مىلن حل أواملكاكة 

مىلن اتداىلا   األرىل ةاملديتة مج ما حولدال ؤذال  إىلمن الريف  أوالخاكج  إىلوحخ يف الكلرة ان 

 تكاين، ومشاتل ايدلعية وااديادية وةيئية وغ ؤا. 
 

الذاحيىلة لل عىلوزين ؤىلرش حىلامت الد ويىلل اليىلدكات  إمنىلاوواملشكلة املقوكية الدرش حعرتض ع ليىلة 

" وكلىل  non-bankable"ؤؤلة ل ارتاض مىلن امليىلاك  املال زم لكذال الىليقة من التاس غ  



 9002أيار  | القروض الصغرية التي متنح لألفراد وللمؤسسات الصغرية 4 / 9

 

الضلنات الكاهية والىلدرل  ،أؤ كامن  ،ةسعب عدم حوهر رشوط اصارتاض املعروهة لديكا والدرش

مسىلاندة لل عىلوزين  أرىلراة عدد من ردمات ماليىل حوه الثاةت. ويزيد الععض ع  كل  رضوكة 

مىلن  ألن سىلكممداريلكم التيدية هيكىلا حليىلة  إيداعمثل هدح حساةات اصدراك الدرش متكتكم من 

العىلاملت   الخىلاكج  أاىلاكةكممن  إليكماملرتلة  األموالحيلعات الدرل وعدم انداامه وحسلم 

 وغ ال ....  
 

هسوك مق ىلد يىلونو ومهىلهه غىلرامت الربو من ؤتا متح اليي ون ع  حوزيج يوائز نوةل للس م 

اعرتاهىلا   6002اليت  لل عوزين اللائزة املذتوكة عن عىلام  اإلاراضاملعرو  ةدخييه ةربامج 

ومههه   كهج املسدويات املعيشية لكثىل  مىلن ال يىلراو وحق يىلز  أهكاكال  ةأؤ يةوحيديرا متكم 

مبىلا هيكىلا عىلدد مىلن دول  ،لىلدولاصاديادال   ة دال ةتت ديش . واد اادعست العديد من ا الت و

حلرةة الربوهسىلوك يىلونو والدرش حضم يلعات ةائسة  ،والي ن ولعتان األكدنمثل  األوتطالىلم 

 . اإلنداييةؤذال الللعات   دوكاحكا  إلدرال
 

 إ ىلاكموضوع دعم اليدكات الذاحية لل عوزين هيام ةوضىلج  أؤ يةمه  لعتان  أدك من يكده 

أو لل ؤتسات اليىلت ة مىلا دون األكةعىلة أصىلخا   لألهرادلدرش متتح حتاي رش لليروض اليت ة ا

ص  أنةعىلة م يىلت لىل ة لعتانيىلة عىل   األاىصوحدد حدال  إنداييةوحةوير مشاكيج  إنشاوةكد  

تداد اليرض الىلث   تىلتوات. تىلل حىلدد املؤتسىلات املعد ىلدة   مىلتح اليىلروض  مكلةحدلاوز 

غ  القكومية الدىلرش يواهىلا مهىل  لعتىلان عىل  حعامىلل اليت ة ةالل عيات األؤلية واملتالت 

، أال املياك ، ع  الدعامىلل ةىلاليروض اليىلت ة والسىلل  األر ةاملياك  معكا . وح ز ؤذال 

% من مل وع أكصدة اليىلروض اليىلت ة الدىلرش 000لكا حخ يض اصحديا رش اإللزامرش ما يوازال نسعة 

 أواملعد ىلدة   مىلتح اليىلروض اليىلت ة املؤتسات  إىل أوامليرتضت  إىلمتتقكا ؤرش معارشة 

، اإللزامىلرش% مىلن اي ىلة اصحديىلا رش 5وكل  ض ن حد أاىصىل نسىلعده  ،ةاصصرتا  مج ؤيئات اررا

 ويود رضوكة لذل .   اإلحياوات أثعدتوؤرش نسعة ميكن كهعكا   حال 
 

 أومهىل   ةدأتىليوي يج الةلعات واملرايعىلات الخاصىلة  إىلةايلاةية تذل  نار مه  لعتان 

وتىلذل  صىللج إنشىلاو املؤتسىلات املاليىلة كات الععىلد  ةد ويل ال يىلراو. ةدخييمؤتسة مالية م

مؤتسىلات ص حعد ىلد  األر ةوؤذال  اإلت ميةاصيدلعرش تاملياك  وصتاديا اصتدثلك املشرت  

ال ائدة   ع لياحكا ةىلل عىلددا مىلن العيىلود مثىلل املضىلاكةة واملشىلاكتة واإليىلاكة وةيعىلرش السىللم  

 .دتاؤية اليتر والكرب ع  السواو حت ية ومتويل املشاكيج املواصتديتاع  

وغ   ،عديدة حدعم ةشكل معارش أموكاؤذا وحدض ن تياتة مه  لعتان العامة   ح يي حكا 

 أتعاكاصتديراك    وإكتاواحدواو الدضخم  أؤ كاحعزيز اليدكات الذاحية لل عوزين من  ،معارش

 املالية القالية وغ ؤا . األزمةصزمات الخاكيية مثل ا حأث اتاله  والعياو راكج 
 

اليىلت  ةعىلض العىلاملت   ؤىلذا املضىللك عىل   لإلاىلراضليد صلعت حويكات مه  لعتان 

 ةىلاإلاراضمؤتسىلة مدخييىلة  إ ىلاكع ىلل مؤت ىل يىلدم ضىل ن  إىلحقويل نشىلا كم الاىلر  
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اليت  يس ح لكا اصعدعاك الذال يوهرال حسليلكا لدا مه  لعتان من حوتيج دائرة نشا كا تواو 

ةالىلدرول  أوع اة تاةية ةاليةاع امله   أيةالذين ليو لكم  إىلةدتويج اليروض الدرش حيدمكا 

   األرىل ةكىلد  حةىلوير اىلدكة ؤىلذال ةمج عىلدد مىلن امليىلاك  اللعتانيىلة   partnershipsةىلاتة 

ديم متدلات الد ويل املدتاؤرش اليتر ةدكل ة ومخا ر اال وحلاوز تلعيات مترتزؤا اليةىلاعرش حي

واملتا يرش   أداو الخدمات املالية. تل حيل حوتيج لىليقة الىلىلتاو اإلالي يىلت والعىلامليت 

الىلىلذين ميكىلىلن ملؤتسىلىلات اإلاىلىلراض اليىلىلت  الدعامىلىلل معكىلىلم واصتىلىلد ادة مىلىلن اىلىلدكاحكم الديتيىلىلة 

 واملالية.

إىل أن حلم اليروض اليت ة امل توحة  6002 حش  إحياوات مه  لعتان املواوهة ةتكايةو 

اليت  والقائزة ع  حخ يض من اصحديا رش  اإلاراضمعارشة من املياك  مبواهية مؤتسات 

ةيتل ةلغ حلم اليروض اليت ة امل ولة من  ملياك ل ة لعتانية. 0،1ؤو ةقدود  اإللزامرش

ع  حخ يض من  أيضااليت  والقائزة  اإلاراضمؤتسات  إىلمن املياك   حسلي ات م توحة

  معام ةرامج مليون ل ة لعتانية.  ومل  حدلاوز اي ة اليرض الواحد  600 اإللزامرشاصحديا رش 

 أكااموؤذال وث ثت صكرا. أصكر$  اما مدة الدسديد هيد حراوحت ةت تدة 0000معلغ الىل  اإلاراض

 أم تااكنة ةعاارش العلدان العرةية ولكتكا مدخل ة عن العلدان اآلتيوية وةلدان ميعولة نسعيا مي

 ال حيتية.
 

الساةية  اإلحياواتوالقييية ان توم الد ويل املدتاؤرش اليتر   لعتان ؤو اترب من كل  صن 

ص حدض ن اليروض امل توحة من اعل الكث  من الكيئات اصيدلعية غ  املسللة لدا مه  

هكتا  عدد من الل عيات املدنية الرائدة ةرامج إاراض.  أالتان وص حشرت  مج املياك    لع

 األكايضع  ي يج  ،أيضامن كيال ونساو، وللللعات  ،لألهراد  حيديم اليروض اليت ة 

اللعتانية، من ر ل صعكة مؤل ة من العديد من املكاحب. وموظ يكا ؤم من كوال الخربة 

ةقايات الللعات املقلية. واد صلج  اندهاع ؤذال الل عيات   الع ل  ملامإوالك اوة وع  

 ESFDالىل األوكويبعيد الىلاتة معكا وحيديم الد ويل لكا مثل اليتدوم  إىل أيتعيةمؤتسات 

 وغ ؤل ... USAIDوالوتالة األم تية للدت ية الدولية 
 

اليىلت  دون حىلوررش  اإلاىلراضشاط من الل عيات متاكس ع  نةام واتج ن ا"تل أن ؤتا  عدد

مثىلل الدربعىلات والكعىلات  الرةح مسدتدة   كل  عىل  معديىلدات ديتيىلة حرهىلدؤا مبىلواكد مدتوعىلة

الذال ميكتكا مىلن حوتىليج  األمرواصصرتاتات وال روض الديتية واملساؤلت وغ ؤا ...  واصندساب

روض القسىلتة ةك الىلة رشيقة ما حيدمه من اروض وردمات غ  مرةو ة ةال ائدة مثىلل مىلتح اليىل

مياةىلل اصتد ىلاو ةىلالخربة والسىل عة  أولياو كؤن ميدتيىلات راصىلة  أومن الل عية  أترث أوعضوين 

املؤتسىلات الدلاكيىلة والخدماحيىلة ليىلالح امليىلرتض مبىلا  إىلالك الىلة وحيديم  القستة لل يرتض

حشليعية  ميكته من رشاو السلج والخدمات ةالديسيط آليال مخدل ة من ؤذال املؤتسات ةأتعاك

وغىل ؤم مىلن رىل ل صىلتادييكا  أعضىلائكامدتوعىلة عىل   حيىلدمياتحعرض ؤىلذال الل عيىلات  أيضا.

 الخاصة ةالدكاهل اصيدلعرش.
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ع  حقييا عدد من التدىلائج الةيعىلة  اليت  اإلاراضليد تاؤ ت الدويكات الساةية   ملال 

دعىلم و اىلراؤم  إىل ئيليىلةاإلرسا: حسكيل عودة  مكلرال املتا ا الدرش حعرضت ل عدداوات  أؤ كا

، األمر الىلذال ر ىلف ؤذال املتا ا وحع  ؤا إلمناوةياو الكث  من املعوزين   متا يكم التائية 

: اكح ىلاع نسىلب الت ىلو مدتوعىلة متكىلا ألتىلعاب األرىل ةمن حدة العةالة الدرش اكح عت   السىلتوات 

ةىلاع الخىلا   الدميوغرا  وض وك هر  الع ل   مؤتسات اليةاع العام و  مؤتسىلات الي

ة عل العوملة، وحرايج الةلب ع  اليىلد العاملىلة  األر املتاهسة ع  ؤذا  و أةةسعب اصدداد 

ةسعب عىلدد  ،وإهرييياو  ميدمدكا دول الخليج  ،اللعتانية من اعل الدول املسديةعة حاكيخيا لكا

 .املالية العاملية الراؤتة األزمةمن العوامل آررؤا ضتو ات 
 

الىلذال يكد ىل أؤ يىلة و  اةل عامكا الساةج، ونشكرؤا ع  عيد ؤذا املؤمتر املكمنعاك  لشعكة تت

 .اصتدثتايئراصة   ؤذا الار  العاملرش 

 

 وصكراً.


