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  الحقوق محفوظة  كل

  

وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المديرين التنفيذيين لمؤسسة التمويل الدولي، ) المؤلفين(بالمؤلف  ةخاص تفسيرات والخالصة الموجودة هناأن النتائج وال

  . والبنك الدولي، أو للحكومات التي تمثلها تلك الجهات

  

ن دقة البيانات التي يشملها هذا العمل، وال تتضمن أي حدود أو ألوان أو تقسيمات أو غيرها من المعلومات هذا باإلضافة إلى أن مؤسسة التمويل الدولي ال تضم

  . ثل تلك الحدودالتي تظهرها أي خريطة في هذا العمل أي حكم من جنب مؤسسة التمويل الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي أراضي أو تفويض أو قبول لم

  

   الحقوق والتصاريح
عد تعدياً على القانون السائد، وتشجع مؤسسة ألي جزء أو كل العمل دون تصريح ت أو نسخ/ تخضع المادة الموجودة في هذه المطبوعة لحقوق الطبع، فأي نقل و

  . مالها وتضمن عادة التصريح بإعادة إنتاج أجزاء من العمل فوراًعالتمويل الدولي توزيع أ
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  تقديم

  

شركة تمويل متناهي الصغر محدودة، وقد أعده إليزابيث  جميل - جرامين كلفت مؤسسة التمويل الدولي 

.HfB  لية واإلدارة، وبنكأكاديمي هولمز، ويليمين ليبوس، وكاروال مينزل من مدرسة فرانكفورت للما
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  ملخص تنفيذي
  

 مجموعـة ذا التقرير وذلك مـن خـالل ال  اإلدارة بهومؤسسة التمويل الدولي كلية فرانكفورت للتمويل كلفت 

المتناهيـة   يهدف هذا التقرير باألساس إلى تقييم االحتياجات المالية للمشروعات. االستشارية لمساعدة الفقراء

المتناهيـة الصـغر   تقييم الممولين الحاليين للخدمات المالية للمشروعات كذلك في لبنان، والصغيرة الصغر و

، وتحليل الفجوة فيما بين العرض والطلب على هذه الخدمات والخروج بتوصـيات بشـأن كيفيـة    والصغيرة

  . تحسين حصول هذه المشروعات على التمويل في لبنان

  

  خلفية 
  

فـي   2007فـي سـبتمبر   متناهي الصغر وصغير مشروعاً  539سح لعدد تقوم هذه الدراسة على إجراء م

وقد تم اختيار هذه المـدن بسـبب تركـز المشـروعات     ، المدن التالية بيروت، وطرابلس، وصيدا، وبلعبك

/ مقابالت فردية مع أصحاب و يتألف المسح من. المتناهية الصغر والصغيرة فيها، وبسبب توزيعها الجغرافي

، وقد تم قطاعات التجارة والخدمات واإلنتاجلمشروعات التجارية المسجلة وغير المسجلة في تلك ا أو مديري

  . استكمال هذا المسح من خالل اجتماعات عديدة مع مجموعات النقاش البؤرية

  

بالمائـة مـن تلـك     97موظف، في حـين أن   50بالمائة من كل المشروعات في لبنان بها أقل من  100

ـ   نكباللبيانات ا وفقاً ، وهذموظفين 9من المشروعات بها أقل  ة الصـغر  الدولي عن المشـروعات المتناهي

  . 1من نسبة السكان العاملين% 22والصغيرة والمتوسطة، وتقدر النساء بـ

  

مشروعا متناهي الصـغر بهـا   ) بالمائة 94.2( 508هناك  مشروع التي تم مسحها، كان 539من بين الـ 

كانت أغلبية المشروعات التجارية التي أجريـت  . 2اًصغير مشروعا) بالمائة 5.8( 31أجر، أربعة موظفين ب

، من بـين كـل القطاعـات    لدورانتي كان بها أعلى معدل سنوي لوالمعها مقابالت تعمل في مجال التجارة 

) بالمائـة  76.4( 412األخرى التي أجري عليها المسح، ومن إجمالي العدد الذي أجري عليه المسح هنـاك  

  . مشروعاً تملكها النساء) بالمائة 23.6( 127يملكها رجال و مشروعاً

  

 25(دوالر أمريكـي   16667سنوياً أكثر من الدوران أفاد خمسين بالمائة ممن أجابوا عن األسئلة أن معدل 

 ولكـن ، الصغيرة والمتوسطةإلى المشروعات  مشروعاتنتماء هذه المما يشير أكثر ال) مليون جنيه لبناني

، لسوق المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرترجح أكثر أنها تنتمي بأعداد الموظفين ئج المتعلقة هذه النتا

                                                 
، سلسلة تقرير منتدى البحث 2004نتائج مشابھة،  "المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة في لبنان"قدم منتدى البحث االقتصادي  1

، مشروع تعزيز المنافسة في المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 0417االقتصادي رقم 
  . الباحث األساسي كمال حمدان القاھرة، مصر

تي تصنف المشروعات التي بھا أربعة موظفين بأجر بأنھا تتبع ھذه الدراسة باألساس تعريفات اإلدارة المركزية لإلحصاء بلبنان وال 2
موظف مدفوع األجر بأنھا مشروعات صغيرة، مع استثناء أن تلك  100إلى  5مشروعات متناھية الصغر، والمشروعات التي بھا من 

 . موظف مدفوع األجر 50الدراسة تحد الفئة األخيرة بما يصل إلى 
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فـي لبنـان تميـل لوجـود     المتناهية الصغر والصـغيرة  تشير أيضاً نتائج المسح إلى أن المشروعات حيث 

  . مصروفات كبيرة عندما تستثمر

  

أو ) بالمائة 27.8(عاماً  20المسح عليها أما أكثر من تقريباً يعمل حوالي نصف المشروعات التي تم إجراء 

 14.5(عامـاً   20 – 11بالمائة تعمل ما بين  14.5وهناك نسبة  ،)بالمائة 26.9(سنوات  10إلى  4ما بين 

بالمائة من العينة، وهـو   30، تشكل المشروعات التي تم إقامتها خالل األربع سنوات الماضية تقريباً )بالمائة

  . يما يتعلق بفترات االضطراب التي شهدتها البالدرقم كبير ف

  

بالمائة من العمالـة فـي    25بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و 30ولد القطاع غير الرسمي ما يقرب من 

أسرة تدير أنشطة اقتصادية غير رسمية في المنـزل، مـع وجـود     250000، إذ هناك ما يقرب من 3لبنان

اونـه  والذي قـد يع (مشروع متناهي الصغر تتكون من شخص واحد فقط  250000مجموعة ثانية تقدر بـ 

، والبد من أن يأخذ أي تقييم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حسبانه القطـاع  )عضو آخر بالعائلة

  . غير الرسمي بسبب حجمه وأهميته االقتصادية

  

فقـد قامـت   كبيرة في االقتصاد اللبنـاني،  لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أهمية 

الحكومة اللبنانية وذلك من خالل تمويل ثنائي أو تمويل متعدد األطراف بتنفيذ السياسـات والبـرامج التـي    

وهـي  (، تضـمن كفـاالت   تركز على تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويلها

بالمائة من القروض الخاصـة  % 85ى سبيل المثال ما يقرب من عل) مؤسسة ضمان ائتمان أسستها الحكومة

بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البنوك التجارية وتقدم معدل فائدة مدعمة يصل إلـى  

  . بالمائة 7

  

تنمية لبنان في الماضي وما زالت تشكل تهديداً، فقد نتج عـن   ةأعاقت الصراعات العسكرية بدرجة ملحوظ

، فقـد  حى والمشردينبين إسرائيل وحزب اهللا الكثير من العشوائيات والجر 2006الصراع األخير في صيف 

واضح لإلسكان والبنية التحتية وأكثر دمار  هش بالفعل مما تسبب في اقتصادفرضت الحرب عبء ثقيل على 

باإلضافة إلى مـا بـين    مليار دوالر 2.4إلى خسارة مباشرة تقدر بـ الصراع  أدىمشروعاً، وقد  900من 

  4.مليون دوالر في خسارة غير مباشرة 800إلى  700

  

  القطاع المالي الرسمي 
  

على الرغم من الضعف النسبي لقطاع البنوك التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اليوم إال أن 

، وفـي الوقـت   القتصاد اللبنانيهذه البنوك ما زالت في لبنان متقدمة للغاية، وهي أحد أهم القطاعات في ا

                                                 
3 L. Susaeta and A. Gallifa ،2005 "دراسة حالة لـمؤسسة التنمية الريفية، : خبرة االئتمان المتناھي الصغر في جنوب لبنان

، وھو مشروع ممول تمويالَ مشتركاَ من المفوضية األوربية وبالتنسيق مع كلية اإلدارة MEDAالتمويل المتناھي الصغر في جامعة 
   2006 – 2003، إيطاليا، وبجامعة تور ين

  . 2007كلمة رئيس البنك الدولي بول ولفويتز في مؤتمر الممولين في باريس، فرنسا، يناير . باريس الثالث مؤتمر ممولي لبنان، 4
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بما فـي  (بنوك متخصصة  10بنك تجاري و 54البنك المركزي اللبناني وتشمل  بنك في 64الحالي تم تسجيل 

  . 5)ذلك أربعة بنوك أسالمية

  

ثالثـة  (مليار دوالر أمريكي  71إجمالي أصول البنوك التجارية في لبنان إلى  وصل، 2006نهاية عام ومع 

بنوك ما يقرب مـن   10، تدير أكبر 6موظف 15000فرع، وأكثر من  804، )تصاد المحليأضعاف حجم االق

وسوسيته جنرال، وبي أن بـي  بنك كومرس، بالمائة من أجمالي األصول، وتمثل البنوك األجنبية بما فيها  79

 رأس المـال فـي البنـوك    ا قد أسست فروعها أو أخذت نصيب مننصيب كبير من القطاع، وهي أم باربيا

  . المحلية

  

، بقـروض للقطـاع   )أذون الخزانـة  على سبيل المثـال (السيادية يركز القطاع البنكي أساساً على األصول 

، ولكن إن عرفنا أن إجمالي األصول البنكية يمثل أكثر من بالمائة فقط من إجمالي األصول 24الخاص تمثل 

بالمائة مـن إجمـالي النـاتج     77خاص يمثل الللقطاع  اإلقراضبالمائة من إجمالي الناتج المحلي فأن  300

، وحتى وقت قريـب مولـت البنـوك    )بالمائة في السنوات األخيرة 80إلى  70نسبة تتراوح ما بين ( القومي

حصـول علـى   التجارية العجز الحكومي ولم تسمح الحكومة للقطاع الخاص بالنمو، ولكن بصفة عامة فأن ال

  . ة بغيرها من الدول في منطقة الشرق األوسطإيجابي نسبياً مقارن التمويل في لبنان

  

، )بالمائة من كل اإلقراض 82تقريباً (يوزع النصيب األكبر لالئتمان الرسمي في داخل منطقة بيروت الكبرى 

يستفيد ما يقرب من واحد بالمائة مع تركيز كبير على هذا االئتمان المتجه نحو التجارة وقطاعات الخدمات، 

  . تقريباً من قروض القطاع الخاصبالمائة  50بنسبة 

  

على مدار السنوات الماضية، بدأت العديد من البنوك التجارية في تقديم منتجات تمويـل متنـاهي الصـغر    

توسعت البنوك في  .بالتعاون مع مؤسسات التمويل المتناهي الصغر المحلية وقد وجدت السوق قطاعاً مربحاً

خالل التحالفات اإلستراتيجية مع مؤسسات التمويل المتناهي الصغر مجال التمويل المتناهي الصغر وذلك من 

أو من خالل برامجها للتمويل المتناهي الصغر، أو من خالل تقديم القروض للمشروعات الصغيرة بضـمانات  

  . أو العالمي المتخصص/ جزئية مقدمة من قبل التمويل المحلي و

  

تعاونيات إسـتراتيجية لكـال   ؤسسات التمويل المتناهي الصغر يقدم التعاون اإلستراتيجي فيما بين البنوك وم

/ ، وتمكن البنوك من أن تربح فائدة دون استثمار كبير وتمكن مؤسسات التمويل المتنـاهي الصـغر  طرفينال

واالستفادة من البنية التحتية للبنـوك وسـمعتها   المنظمات غير الحكومية من تحقيق توسع ووفورات الحجم، 

مؤسسات معينة للتمويل المتناهي الصغر على أساس خدمات بال مقابـل، وتحـدد مسـئولي     والسيولة، تعمل

باستمارات القـرض   ةالخاص ةل الورقياعمالقروض الخاصين بها في فرع البنك، حيث أنهم مسئولين عن األ

  . المتناهي الصغر وتشارك في لجان االئتمان

  

                                                 
  . ، بنك لبنان، بيروت، لبنان"2007الربع األول : استطالع الرأي الربع سنوي"، 2007بنك لبنان  5
 . بيروت لبنان" 2007ستطالع الرأي الربع سنوي، الربع الثالث ا"، بنك لبنان 2007جمعية البنوك اللبنانية والبنك المركزي اللبناني،  6
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الصغيرة والمتناهية الصغر مرتفـع للغايـة وبصـفة     استخدام خدمات البنك الرسمية فيما بين المشروعات

بـأنهم يسـتخدمون   ) بالمائة في بيـروت  77(بالمائة ممن شملهم هذا المسح  63، فقد أفاد خاصة في بيروت

، مـع  وأكثر ثالث خدمات مشهورة هي الحسابات الجارية، والحسابات االدخارية والشيكاتالخدمات البنكية، 

بالمائة على التوالي فيما بين من شملهم المسـح والـذين    47.8بالمائة، و 53.7ة، بالمائ 86.9نسبة استخدام 

 4(على أقل معدل لالستخدام بـين كـل المنتجـات     حصلت الخدمات اإلسالميةيستخدمون الخدمات البنكية، 

خدمـة   من أي) بالمائة 32.6(مع وجود مستثمرين أكثر يقولون أنهم ليسوا بحاجة إلى هذه الخدمة ، )بالمائة

   . أخرى

  

  قطاع التمويل غير الرسمي 
  

، فقد تـأثر القطـاع   كان تطور قطاع التمويل المتناهي الصغر في لبنان بطيئاً مقارنة بباقية الشرق األوسط

بسبب نقص تشريعات محددة ومخصصة للتمويل المتناهي الصغر، وهي غير كافية بصفة عامة مـع وجـود   

كان االنتشار في المناطق الريفية مرتفع نسبياً مع اسـتثناء المنطقـة    ومن ناحية أخرى 7بعض االستثناءات؟

  . الشمالية والتي يبدو وأنها ال تحصل على خدمات كافية

  

هناك منظمات غير حكومية كثيرة في لبنان إما تركز على التمويل المتناهي الصغر أو قد وضـعت التمويـل   

كـان   2007ففي سبتمبر التنمية االقتصادية واالجتماعية،  المتناهي الصغر كأحد برامجها العديدة التي تعزز

من عمالء التمويل المتناهي الصغر الذين يحصلون على هـذه الخـدمات مـن     29420هناك ما يقرب من 

المنظمات غير الحكومية وبرامج التمويل المتناهي الصغر ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر إلى جانب أنه 

 دوالر 1118مليون دوالر أمريكي بمتوسط حجـم قـروض    23.9تقدر مبدئياً بـ  كان لديهم حافظة معلقة

   .أمريكي، ولم تحصل هذه المؤسسات على تصريح بقبول إيداعات

  

جة ماسة لبناء القدرات بما في ذلك امن الواضح أن كل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر في لبنان لديها ح

  . علومات أو تحسينهاتدريب للعاملين وتطوير إدارة نظم الم

  

، فـال يبـدو أن القـروض    يقدم معظم العاملين في مجال التمويل المتناهي الصغر اللبنانيين قروض فردية

الجماعية تتماشى مع األعراف الثقافية المحلية ألن الشعب اللبناني بصفة عامة ال يحب المشاركة بالمعلومات 

  . أو التحدث عن المشكالت المالية

  

  المتناھية الصغر والصغيرةوض فيما بين المشروعات مفھوم القر
  

                                                 
 ، التمويل المتناھي الصغر في الدول العربية، صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال See J. Brandsma and D. Burjorjee 2004أنظر  7
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يبدو أن اقتراض األموال للبدء في مشروعات صغيرة أمر غير مألوف فيما بين المستثمرين اللبنانيين، فقـد  

أنهم اسـتخدموا مـواردهم   ) بالمائة 87.8(أقرت معظم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في المسح 

بالمائة فقط قرض غيـر   5.2بالمائة فقط االئتمان من مؤسسة و 6.5، واستخدم اتهمالخاصة للبدء في مشروع

رسمي من أفراد العائلة أو األصدقاء، أشار المشاركون في المجموعة البؤرية إلى أنه كانت هناك حاجة إلـى  

رات وأن تلك المـدخ ) بافتراض أن األماكن مؤجرة(مدخرات من ثالث لخمس سنوات للبدء في مشروع جديد 

  . متراكمة بالفعل من وظائف سابقة

  

كان عدد من اجري عليهم المسح واعتبروا أنه من الصعب الحصول على قرض رسمي أكثر ممن اعتبـروه  

بالمائة ممـن أجـري علـيهم     42.2في مقابل  52.5( أمر سهل ولكن الفرق بين المجموعتين لم يكن كبيراً

بالمائـة   38(أكثر الصعوبات التي تواجه الحصول على ائتمان  وقد ذكر االفتقار إلى ضمان على أنه). المسح

  ). بالمائة 22(ثم اإلجراءات الطويلة ) بالمائة 29(وتبعه معدالت الفائدة الكبيرة ) ممن أجري عليهم المسح

  

 24.5(حصلت تقريباً نفس النسبة ممن أجري عليهم المسح على قرض من مصادر رسمية وغير رسـمية  

وقد حصلت األغلبية العظمى من ، أن تكرار االئتمان كان ضئيالً للغايةبل ). مائة على التواليبال 27.8مقابل 

، )بالمائـة  83.2(المشروعات التجارية التي لها القدرة على الحصول على ائتمان رسمي على قرض من بنك 

الرسمية فأن أكبـر   دوالر، أما فيما يتعلق بالقروض غير 6.500تعدت ) بالمائة 46.1(ومعظم تلك القروض 

) بالمائة 92(دوالر، واألغلبية العظمى  3333دوالر و 668كان مقدارها يتراوح ما بين ) بالمائة 36.2(عدد 

  . لم تطالب بفائدة

  

مهتمين بالحصول على قرض في المستقبل، لو ) بالمائة 35.8(طبق عليهم المسح  نفيما يقرب من ثلث الذي

بالمائة تسعى للحصول على قروض  36ى قرض، ومن بين تلك المجموعة كانت لديهم إمكانية الحصول عل

) بالمائة ممن أجري عليهم البحـث  64.2(، وكان باقية المقترضين المحتملين دوالر أمريكي 16667أكثر من 

غير مهتمين بالقروض أما ألنهم ال يحتاجون إلى قرض أو بسـبب المخـاوف الدينيـة أو بسـبب االفتقـار      

  . للضمانات

  

  النتائج األساسية 

  
، فقد حددت أن الوضع السياسي في لبنان له تأثير واضح للغاية على الطلب الحالي والمستقبلي على القرض

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تم مقابلتها ألغراض هذا المسح أن عدم االسـتقرار السياسـي   

  . عاتهم مقارنة باالفتقار إلى التمويلوالمنافسة والتضخم هي أكثر العوائق خطورة على مشرو

  

، فقد حصل تعد البنوك أكثر األشكال المألوفة من المؤسسات التي يمكن الحصول منها على قروض في لبنان

  . بالمائة من بين كل المشاركين في المسح ممن حصلوا على قروض على ائتمان من بنك 83.2
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فأن معظم المشروعات التجارية التي أجري عليها المسـح  على الرغم من الظروف واألحوال غير المستقرة 

، ويمكن تقسيم أغلبية من طبق عليهم المسح إلى حققت أرباحاً معقولة والذي قد يفسر تفضيلها للتمويل الذاتي

 11، )بالمائة من المشروعات 24.9(بالمائة  10 – 1تلك التي أرباحها تصل إلى أربعة مجموعات متساوية، 

 24( ةبالمائ 30، وفوق الـ )بالمائة 25.1(بالمائة  30 – 21، )بالمائة من المشروعات 29.2(ة بالمائ 20 –

بالمائة، بعد معرفة تلك الهـوامش   100خدمات وتقدر أرباحها بأكثر من  يقدمونبالمائة  3.7، وهناك )بالمائة

تثمارات على مـدار العـامين   المشروعات التي بها اسالربحية فأنه من غير المدهش أن األغلبية العظمى من 

  . استخدمت أموالها الخاصة) بالمائة 80.5، أو 334من  269(الماضيين 

  

أمـوال بصـفة    وادخرال ي) بالمائة 62.9(عليهم البحث  على الرغم من أن معظم المستثمرين الذين أجري

تي تدخر أنها تدخر أكثـر  ت الالمشروعا بالمائة من 70.4، وقد أقر منتظمة، إال أنه لديهم معدل ادخار كبير

  . دوالر 16667بالمائة أنها تدخر كثر من  20.4دوالر في السنة، وأقرت  3334 من

  

 286.1: بناء على مسح السوق فأن سوق التمويل المتناهي الصغر المتوقع في لبنان هو سوق صغير نسبياً

 11.5ولكـن  ، )ردوال 1.500مقترض محتمل ومؤهل في متوسط حجـم قـرض    190.699( مليون دوالر

 88.5لتتـرك   بالمائة فقط من هذا الطلب المتوقع قد تم سداده حالياً من خالل مصادر التمويـل الموجـودة  

بالمائة من السوق دون الحصول على هذه الخدمة، بناء على األرقام الخاصة بالمشروعات المتناهية الصـغر  

  . ائةبالم 57.3يشير إلى فجوة بنسبة  1996والصغيرة من إحصاء 

  

أن حصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة بلبنان على التمويل يمكن أن يتحسن أكثر مـن خـالل   

إنشاء المزيـد مـن المؤسسـات    بدالً من  مساعدة مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وتطوير البرامج أكثر

  . المتخصصة

  

د من التنمية للموارد البشرية بصفة خاصة هناك حاجة ماسة في قطاع التمويل المتناهي الصغر بلبنان لمزي

يات واألنشطة الخاصـة بالمنظمـات غيـر    لمأو تحديث الع/ ضافة إلى تحسين و، باإلبمعنى تدريب للعاملين

ه من الضروري أيضاً تقوية األسلوب الخاص بتقليل الجـودة  فأنالحكومية التي تقدم تمويل متناهي الصغر، 

، فهناك حاجة ماسة أيضاً إلى الخدمات االستشـارية والتـدريب مـع    اريةوالسعر الذي تنتهجه البنوك التج

التركيز على أفضل الممارسات في أسلوب االئتمان والتسويق وبصفة خاصة تطـوير المنـتج االسـتراتيجي    

بالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وننصح بتحديد احتياجات تدريبية متعمقة لمقـدمي التمويـل   

  . ي الصغر القائمةالمتناه

  

التمويل المتناهي الصغر فـي زيـادة   مجموعة معينة ممن يقدمون يمكن أيضاً أن يساعد التمويل اإلضافي 

، ستضمن مثل تلك المبادرات حصول أفضل على التمويل، إنتاج محافظهااالنتشار في المنطقة والتوسع في 

  . ناسبة بالنسبة للقطاعات والمناطق المختلفةسواء من الناحية الجغرافية أو من المنتجات المالية الم



 12

  مقدمة
  

يهدف هذا التقرير إلى تقييم االحتياجات المالية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فـي لبنـان، وتقيـيم    

مقدمي الخدمات التمويلية حالياً للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحليل الفجوة فيمـا بـين العـرض    

الخروج بتوصيات عن كيفية تحسين حصول تلك المشروعات التجارية علـى  لخدمات المالية، ووالطلب على ا

  . في لبنان التمويل

  

  خلفية عن لبنان 
  

بالمائة من سكان لبنان، ويشـكل   95 نيشكل العرب بما فيهم الالجئين الفلسطينيي. الخلفية الثقافية االجتماعية

ة هي اللغة الرسمية على الرغم من أن اللغات الفرنسـية واالنجليزيـة   بالمائة، وتعد اللغة العربي 4اآلراميون 

  . واآلرامية منتشرة على نطاق واسع

  

شـيعة، وسـنة، ودرزيـين،    (بالمائة من سـكان لبنـان مسـلمين     59.7أما فيما يتعلق بالخلفية الدينية فأن 

واألرثـوذكس، والكاثوليكيـة   ة، كاثوليك الموارن(بالمائة مسيحيين  39، و)نصيريونوإسماعيلين، وعلويين و

الملكية، واألرمن الكاثوليك، السريانية األرثوذكسية، الـروم الكاثوليـك، والكلدانيـة، وآشـوريون، وأقبـاط      

  . نسبة اآلخر 1.3و )توبروتستان

  

، وتواجه لبنان انخفاض فـي  2007مليون في عام  3.93كان عدد السكان في لبنان حوالي . الخلفية السكانية

إجمالي المواليد لكل امرأة في عـام   1.88(الخصوبة  ل، وذلك يرجع باألساس إلى انخفاض معد8لسكاننمو ا

  . ومعدل الهجرة المرتفع). 2007

  

وكذلك بالظروف االقتصادية واالجتماعية، فتميل األسر الفقيرة ) ريفي أو حضري(يتأثر حجم األسرة بالموقع 

كان متوسـط   2007اه وجود المزيد من األطفال، في أواخر عام أن تكون أكبر وبها أعضاء أكثر، وهذا معن

  . 9 1970في عام  5.4و 1997في عام  4.8شخص مقارنة بـ  4.3حجم العائلة على المستوى القومي 

  

  الملف السكاني للبنان . 1الجدول 
  

                                                 
، 2007، ورقة بيانات سكان العالم لعام )2007 مكتب الدراسات السكانية،( 2007بالمائة في أواخر  1.19قل عدد السكان بنسبة  8

 /PRB Web site, http://www.prb.org/pdf07والموقع اإللكتروني  
07WPDS_Eng.pdf [accessed April 2008]).  

 
عائالت ، فال)بيروت اإلدارة المركزية لإلحصاء(، المسح القومي للظروف المعيشية لألسر 2004اإلدارة المركزية لإلحصاء بلبنان،  9

، يتعبھا العائالت التي بھا خمسة )بالمائة 19.7(التي بھا حوالي أربع أفرد تشكل النصيب األكبر من السكان وھذا وفقاً لھذا المصدر 
 ) بالمائة 14.5(ثم التي بھا ثالثة أفراد ) بالمائة 18.5(أفراد 
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  2004   2005  2006   2007   

   3.93  3.87  3.83  3.73  ) بالمليون(إجمالي السكان 

  1.19  غير متاح   2.0  ∗∗∗غير متاح  (%)لسكاني سنوياً النمو ا

  1.88  غير متاح   2.2  2.3  ∗)إجمالي المواليد للمرأة(معدل الخصوبة 

          ∗∗(%)السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 

  

يعيشون في ) مقيم في كل أسرة 4.27مليون شخص، بافتراض  3.93أو (عائلة  920375هناك ما يقرب من 

بالمائة تقريباً من  28وهذا وفقاً لإلحصاءات المتاحة لتقديرات البنك الدولي، هناك  2007أواخر عام لبنان في 

بالمائـة   25يعيشون تحت خط الفقر، وتقدر حكومة لبنان بالمقارنـة أن هنـاك   ) شخص 275.705(السكان 

  . 10تقريباً من إجمالي السكان يعيشون في فقر نسبي

  

بالمائة يعيشون تحت خـط الفقـر    60سطيني المسجل في البالد هناك تقريباً الجئ فل 380000من بين الـ 

شخص، يبدو أن الفلسطينيين في لبنـان   4.9الرسمي لألمم المتحدة، ويقدر متوسط حجم العائلة الفلسطينية بـ 

ـ   ةيمثلون مجموعة مستهلكين محدود ر للتمويل المتناهي الصغر وذلك بسبب حقوقهم المحدودة ومسـتقبلهم غي

أو البرامج هذه المجموعة / األكيد، وفي الوقت الحالي يخدم عدد قليل من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر و

  . في الشرق األدنى نعلى سبيل المثال المجموعة ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيي

  

بالمائة في  0.3ن إلى أن معدل نمو الناتج القومي هو تشير التنمية االقتصادية الحالية في لبنا. خلفية اقتصادية

ليعكس الشك السياسي المستمر وأوضاع السوق التي ال يمكن التنبؤ بها، وفـي غيـاب اإلحصـاءات     2007

بالمائة في أواخر  30إلى  24وكان ما بين   2006بالمائة قبل حرب عام  16المتسقة، يقدر معدل البطالة بـ 

بالمائـة   22حوالي (د معدالت كبيرة من هجرة العقول المفكرة والمتوقع أن تستمر ، وقد لوحظ وجو200711

  ). 12من السكان يفكرون في ترك لبنان وبصفة خاصة الشباب والمتعلمين

  

التصـنيع  (وبصفة عامة يسيطر قطاع الخدمات والتجارة على االقتصاد اللبناني ويتبعه القطـاع الصـناعي   

بلدان أخرى في المنطقة فأن قطاع المشروعات المتناهية الصـغر والصـغيرة    ، وكما هو الحال في9والبناء

                                                 
 غير متاح  ∗∗∗
 75 – 1970مولود للمرأة في فترة  4.8فأن معدل الخصوبة في لبنان تغير من ، 2006وفقاً لتقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية  ∗

  05 -2000في الفترة من  2.3ليصبح 
 . بسبب غياب البيانات فقد تم استخدام تقديرات البنك الدولي ∗∗
لى الخدمات االجتماعية نحو تقوية شبكات الضمان االجتماعي والحصول ع: الخطة التنفيذية االقتصادية"، 2007جمھورية لبنان،  10

 /http://www.economy.gov.lb) حكومة لبنان؟: بيروت" (األساسية
NR/rdonlyres/D23ADBF6-094A-47FF-9A13-F957858C62EA/0/FINALSocialActionPlanEnglish 

22012007.pdf 
وكالة (، 2006بالمائة في عام  20بـ كتاب الحقائق العالمي عن وكالة االستخبارات األمريكية المركزية والذي يقدر المعدل  11

 /http://www.cia.gov 2008،  و2007االستخبارات المركزية، 
library/publications/the-world-factbook/geos/le.html ) 2008تم دخول ھذا الموقع في أبريل .( 

، ھيئة اإلذاعة "رة العقول اللبنانية، ناقوس ھج2007كيم غطاس،  2007ومركز أبحاث الھجرة اللبناني،  MADMAمركز أبحاث  12
 /http://news.bbc.co.uk/1/hi/world، 2007فبراير  2البريطانية، بيروت، 

middle_east/6325117.stm  2008تم الدخول على ھذا الموقع في أبريل   
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والمتوسطة بما في ذلك القطاع غير الرسمي له أثر واضح على إيجاد فرص عمل والنمو االقتصادي، ولكـن  

  . هناك القليل من المعلومات اإلحصائية المتاحة عن األمر

  

   تنظيم التقرير
  

مؤسسة التمويل الدولي لتحديد سوق الطلب على الخدمات التمويلية فيمـا بـين    كانت هذه الدراسة بتكليف من

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في لبنان، وتبدأ الدراسة بعرض للخدمات التمويلية المقدمة من قبـل  

  ). الفصلين األول والثاني على التوالي(القطاعات المالية الرسمية وغير الرسمية 

  

ل الثالث تحليل تفصيلي لسوق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة من خالل تقـديم تقـدير   ثم يقدم الفص

م على الخدمات التمويلية وتحديد المنتج األساسي والخدمات الالزمـة لقطاعـات العمـالء    امبدئي للطلب الع

ل مفصل للوضـع  األساسيين بما في ذلك القروض والمدخرات ومنتجات السداد والخدمات، وهناك أيضاً تحلي

وهـامش الـربح   الـدوران  بما في ذلك بيانات عن (المالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في لبنان 

إلى جانب استخدامها الحالي والطلب المستقبلي للخدمات المالية الرسـمية  ) واالستثمارات الماضية والمستقبلية

الطلـب الحـالي والعـرض للخـدمات التمويليـة       ثم نظرة عامة مختصرة للفجوة فيما بين. وغير الرسمية

ـ  ح إلـى  للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، ويلخص الفصل الرابع التقرير بالنتائج األساسية من المس

  . يمكن تحسين الوضع الحالي جانب بعض المقترحات عن كيف
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  قطاع التمويل الرسمي 1
  

لخدمات المالية في الشرق األوسط، وتأسسـت بهـا   مركز ا 1975 – 1950كانت بيروت في الفترة ما بين 

 1975وقد تدهور وضعها كمركز بنكي إقليمي أثناء الحرب األهلية مـن  شبكة بنكية ذات صيت في المنطقة، 

، وعلى الرغم من طول سنوات الصراع، وضياع أسهم السوق والبطء العام في استعادة االقتصـاد  1990 –

 13ما بدرجة ملحوظة بعد نهاية الحرب ونجـح فـي التوسـع فـي اإليـداعات     لعافيته إال أن القطاع البنكي ن

  . والوصول إلى أسواق رأس المال العالمي في التسعينات

  

بالمائة من كل المقترضين  50شهد ما يقرب من خمس بالمائة من المقترضين التجاريين خسائر مباشرة وشهد 

، 2006سبب الصراع بين حزب اهللا وإسرائيل في عام ب) على سبيل المثال فقدان للدخل(خسائر غير مباشرة 

أشـكال  ولكن قدم العديد من الممولين والمنظمات التنموية المتعددة األطراف قروض طارئة وغيرهـا مـن   

التمويل للبنوك اللبنانية وللمشروعات الصغيرة بعد الصراع حتى تتمكن من إعادة تأهيل تلـك المشـروعات   

  . تمويلها وإعادة جدولتها التجارية التي دمرت وإعادة

  

على الرغم من الضعف النسبي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حالياً إال أن قطاع البنوك التجاريـة  

أكثر القطاعات الهامـة فـي االقتصـاد     في لبنان ظل واحداً من أكثر القطاعات تقدماً في المنطقة وواحداً من

ويشهد حالياً توسع سريع فيما يتعلق بالتنوع اإلقليمي والتنوع في  2006 اللبناني، فقد تعافى سريعاً من صراع

فتساعد كل من عملية تحرير التمويل وزيادة مشاركة البنوك األجنبية في السوق المحلي في التوسع المنتجات، 

الحصول على تمويل في في حصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة على تمويل، وبصفة عامة فأن 

احتلت لبنان  2007إيجابي نسبياً مقارنة بغيرها من الدول في الشرق األوسط، فعلى سبيل المثال في عام  لبنان

دولة فيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع البنوك في حين احتلت مصر المرتبة الــ   95من بين  50المرتبة الـ

92.14  

  

بازل الثاني معايير كفاية رأس المال والتي بـدأ  قطاع البنوك الرسمي يعد الجتماع  ، كان2007في نهاية عام 

، بدأ التضامن في القطاع البنكي بالفعل ومن المتوقع أن يستمر وبصفة خاصة 2008التعرف عليها في يناير 

فيما بين المؤسسات الفردية التي لم تكن قادرة على التكيف مع تغيرات السوق بالدرجة السريعة لكي تحـافظ  

  15على ربحها

  

، فهناك القليل من البنوك التجارية أما وقد بدأت برامج بالتعاون ة القطاع الخاصالبنوك بصفة متزايد تستهدف

مع مؤسسات التمويل المتناهي الصغر أو بدأت في برامجها الخاصة أو بدأت العمـل مـن خـالل البـرامج     

                                                 
نان، قسم األبحاث االقتصادية يرجع النمو في اإليداعات جزئياً إلى غير المقيمين وبصفة خاصة الشتات اللبناني، أنظر بنك لب 13

، 2007واستطالع الرأي الربع سنوي، الربع الثالث ) 2007أغسطس ( 159رقم " استطالع الرأي الشھري"، 2007واإلحصاء، 
 .بيروت لبنان

14 14 S. Claessens and K. Tzioumis ،2006 "ورقة معدة لمؤتمر عن الحصول على " قياس حصول الشركات على تمويل
   2006مايو ،  31 – 30والبنك الدولي، واشنطن دي سي، Brookingsنظمتھا مؤسسة " م التمويل الشامل للبناءنظ: تمويل

 صندوق النقد الدولي، واشنطن " بيان ختامي لمھمة استشارية" 2007صندوق النقد الدولي،  15
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ويعمل نموذج الشراكة  وسطة،الحكومية أو العالمية لخدمة قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمت

رابح لكال الطرفين، حيث تربح البنوك فائدة من عمليـات التمويـل    –الحالي بصورة جيدة ليقد موقف رابح 

المتناهي الصغر دون استثمار كبير، وكذلك تستطيع مؤسسات التمويل المتناهي الصـغر والمنظمـات غيـر    

  . الحكومية أن تحقق مزيد من االنتشار ووفرات الحجم

  

هناك بعض األسئلة فيما يتعلق بإذا ما كانت العالقة الرابحة فيما بين قطاع التمويل المتناهي الصغر والنظـام  

البنكي ستدوم، في الوقت الحالي يمكن للبنوك أن تكتسب الخبرة والمعرفة الالزمة للزبائن المستهدفين لتقـديم  

ولكن سيعتمد هذا السـيناريو علـى   . ير حكوميةأو منظمة غ/ خدمات دون مؤسسة تمويل متناهية الصغر و

إستراتيجية الخدمات المباشرة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي سيكون مـن  

  . ير أسلوب تفكير البنوك، واإلجراءات الداخلية إلى جانب االستثمار الكبير في رأس المال البشرييحقها تغ

  

   قطاع البنوك التجارية
 البنوك التجارية حجموفي تطور مستمر، وعلى الرغم من يمكن وصف قطاع البنوك اللبناني بأنه قطاع قوي 

هنـاك   خالل العشر سنوات الماضية كـان . 16ملتزمة بممارسات الصناعة الدولية هاإال أنفي لبنان المحدود 

متطلبات كفاية رأس المال الخاصـة  العديد من االئتالفات ومن المتوقع مزيد من الدمج والمكاسب عند تطبيق 

، فعلى سبيل المثال في الفترة األخيرة طالب فرانسبنك، وهو خامس أكبر بنك في لبنان في أصوله، 217ببازل 

مليون دوالر أمريكي، ويعد بنك  153بالمائة من أسهم بنك لبنان للتجارة بمبلغ  97.5بنك لبنان للتجارة بشراء 

   .فرع 36قدم البنوك اللبنانية وله واحداً من أعرق وأبي إل سي 

  

في الدخول إلى قطاع البنوك، ويضع التشريعات، ويحـدد مجـال   ) بنك لبنان(يتحكم البنك المركزي اللبناني 

بنك تجاري وعشـرة   54بنك مسجل في البنك المركزي، تشمل  64األنشطة البنكية، في الوقت الحالي هناك 

امتلكت البنوك التجارية إجمالي أصـول   2006، أما في عام  18)يةمنها أربعة بنوك إسالم(بنوك متخصصة 

 15000فـرع، وأكثـر مـن     804، وكان لهـا  )ثالثة أضعاف حجم االقتصاد اللبناني(مليار دوالر  71بـ 

بالمائة من إجمالي األصول، مع األخذ في االعتبـار أن   79، تدير تلك البنوك العشر األكبر حوالي 19.موظف

بمـا فـي ذلـك كومرسـبنك،     (ديهم أسهم متساوية في السوق، وقد أصبحت البنوك األجنبية الخمس األكبر ل

تمثل نصيب كبير وملحوظ في القطاع من خالل تأسيس فروعاً لها، أو ) ربياوسوسيتيه جنرال، وبي أن بي با

  . من خالل الحصول على أسهم في البنوك المحلية

                                                 
البنوك اللبنانية عند كتابة ھذا التقرير، ومن  بناء على طلب مؤسسة التمويل الدولي، قام فريق البحث بمقابلة مجموعة مختارة من 16

وكل ھذه البنوك شركاء مع مؤسسات التمويل (بينھا بي أل سي، وبنك ترست جمال، والبنك الكندي اللبناني، وبنك  اعتماد لبنان، 
بحث ثانوي وقدمت ، وقد تم جمع معلومات عن البنوك األخرى من خالل )المتناھي الصغر في تقديم خدمات تمويل متناھي الصغر

بعض الرؤية للخدمات األخرى التي تقدمھا البنوك التجارية، ولكن مع مزيد من التأكيد على المشروعات الصغيرة ذات األھداف األكبر 
  ) والتي تتماشى جزئياً مع المعايير الحكومية، مثل كفاالت والصندوق االقتصادي واالجتماعي للتنمية(

للبنان، فستدعم متطلبات رأس المال الجديدة نسبة األصول مقابل المخاطر بالنسبة لألصول في البنوك  فيما يتعلق بالدين الكبير 17
 . اللبنانية

 . ، بيروت، لبنان2007الربع األول :  2007، استطالع الرأي الربع سنوي 2007بنك لبنان،  18
، 2007استطالع الرأي الربع سنوي، الربع الثالث " 2007، بنك لبنان، 2007جمعية بنوك لبنان، والبنك المركزي اللبناني،  19

http://www.bdl.gov.lb/pub/qb/qb114/QB3_2007.pdf  ،) 2008تم الدخول إلى ھذا الموقع في أبريل .(  
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أذون  على سبيل المثال(ان تستثمر باألساس في األصول الكبيرة حتى وقت قريب كانت البنوك التجارية في لبن

جزء كبير من تلك القـروض  (بالمائة من إجمال األصول  24، مع قروض للقطاع الخاص تمثل فقط )الخزانة

، وهكذا فأن البنوك أساسـاً تمـول العجـز    )يستهدف مشروعات البنية األساسية الكبيرة أو الشركات الكبيرة

علـى  (احم الحكومة استثمار القطاع الخاص، وتثبت هذا االستثمار من خالل إجراءات محددة الحكومي، وتز

والتـي تجعـل   ) ، وإعفاءات احتياطي النقـد 20سبيل المثال مؤسسة ضمان االئتمان كفاالت، دعم معدل الفائدة

ة غيـر  دخول البنوك لسوق محدد في مجال التمويل للمشروعات المتناهية الصـغر والصـغيرة والمتوسـط   

  .  مستحب

  

يظهر تفضيل االستثمار في أصول البنك المركزي والحكومة في البنوك اللبنانية، ولكنه يحقق مستوى مرتفـع  

من السيولة في النظام المالي، ويعزز ثقة المودعين ونظام ثابت، ولكن تستهدف البنوك فـي لبنـان بصـفة    

  . تجزئةمتزايدة القطاع الخاص وبصفة خاصة من خالل اإلقراض بال

  

  هيكل  النظام المالي والبنكي في لبنان . 2الجدول 
   2005ديسمبر    2004ديسمبر   2003ديسمبر   2002ديسمبر    

  54  53  52 53 إجمالي  البنوك التجارية 

  10  10  10  11  بنوك أجنبية  

  804  799  809  787  عدد الفروع  

  38  38  40  41  بنوك أجنبية   

  439  436  447 438 حيالضوا&بيروت  فروع إقليمية 

  142  141  144  138  جبل لبنان   

  78  77  80  79  شمال لبنان   

  86  86  83  82  جنوب لبنان   

  59  59  55  50  البقاع   

  10  10  9 8 إجمالي  بنوك استثمارية 

  12  12  11  10  عدد الفروع   

  30  29  28 26 إجمالي  مؤسسات تمويلية

  34  33  32  30  عدد الفروع   

  9  9  7 5 عدد الفروع  ين وسائط مالي

  3  3  3 3 عدد الفروع  شركات تأجير 

المسح التجاري، ملحـق اإلحصـاء،   " 2007بنك لبنان، استطالع الرأي الربع سنوي، الربع األول : المصدر

  .  بيروت لبنان

  

والجزائـر،  حققت البنوك اللبنانية تنوع قوي من خالل التوسع اإلقليمي خارجياً في دول مثل سوريا، واألردن 

تبنـت   2004بالمائة من بنك مصر رومانيا في مصر، وفي عـام   99فعلى سبيل المثال طالب بنك بلوم بـ 
                                                 

  بالمائة من القرض وترتبط بمعادلة معدل أذون الخزانة 7يغطي دعم الحكومة لمعدالت الفائدة  20
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لبنان قانون البنوك اإلسالمية الذي أعطى بنك لبنان الحق في ترخيص وتشـريع واإلشـراف علـى البنـوك     

ى تمويل العمالء، وقد كان بنك بلـوم  اإلسالمية، وتعد البنوك اإلسالمية الموجودة بنوك تجزئة مع التركيز عل

أول بنك محلي ينشأ بنك إسالمي، ثم تبعه بنك ائتمان لبنان والذي أسس البنك اللبناني اإلسالمي كمـدعم فـي   

  . ، وبنك البركة الذي أنشئ كشركة تجارية إسالمية2005، وقد تأسس بيت التمويل العربي في 2005عام 

  

، 2007 – 2006، ليدير أداء مرن أثناء االضطرابات السياسـية  21جيداً وبصفة عامة فأن قطاع البنوك يعمل

 6.4مليون دوالر أمريكي بمعـدل نمـو    18وصل االئتمان الذي منحته البنوك التجارية للقطاع الخاص إلى 

األول مـن عـام    في النصف. قراض الشركات اإلقليمية، على الرغم من أن البنوك تستهدف إ)سنويا(بالمائة 

، وسيولة حققت أعلـى  )مليار دوالر أمريكي 2.9ما يعادل (بالمائة  3.8مت األصول المدمجة بنسبة ن 2007

، وبصفة خاصة )بالمائة 4.1مليار، معدل نمو  2.5(معدالت، يرجع النمو أساساً نتيجة لزيادة إيداعات الزبائن 

يبلوس نمو في اإليداعات أعلـى مـن   إيداعات المقيمين، وفيما يتعلق باإليداعات فقد شهد بنك عوده، وبلوم، ب

  . 2007بالمائة على التوالي في يونيو  10، و15، 25المتوسط بنسبة 

  

  ) ليرة لبنانية مليار(الميزانية العمومية المدمجة للبنوك التجارية في لبنان . 3جدول 

  2007مايو   2006ديسمبر   2005ديسمبر   

  30.515.0  29.337.8  30.917.3  االحتياطي 

  265.1  201.1  201.1  نقود الخزينة         

  30.249.8  29.136.7  30.716.2  إيداعات في البنك المركزي        

  27.275.0  25.929.7  24.466.8 مطالبات على القطاع الخاص

  4.971.7  4.767.8  4.305.7  بالليرة اللبنانية         

  22.303.4  21.161.9  20.161.1  بعمالت أخرى         

  30.861.0  31.192.8  26.696.5 بات على القطاع العاممطال

  24.785.6  24.783.6  20.017.4 مطالبات على القطاع األجنبي

  3.539.6  3.240.2  3.458.2  أصول ثابتة 

  448.8  355.8  458.3  أصول غير مصنفة 

  117.425.0  114.840.8  106.014.4 خصوم= أصول            

  81.300.8  77.366.4  71.632.2 قيمإيداعات القطاع الخاص الم

  1.570.2  1.450.0  1.358.5  وديعة تحت الطلب بالليرة اللبنانية        

  20.594.3  19.631.5  20.683.9  وديعة ادخارية بالليرة اللبنانية & وديعة آجلة        

  59.136.2  56.284.9  49.589.8  ودائع بالعمالت األجنبية        

  1.115.2  1.579.0  1.704.9 لعامإيداعات القطاع ا

  12.895.5  14.127.7  14.274.0 إيداعات القطاع الخاص غير المقيم

  4.511.1  4.236.1  3.263.4 ودائع القطاع المالي غير المقيم

                                                 
 ، بنك لبنان، بيروت، لبنان  )، استطالع الرأي الشھري، مايو2007بنك لبنان عام  21
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  106.0  95.5  88.3  خصوم مالية أخرى 

  9.014.7  8.717.7  6.410.7  حسابات رأس المال

  8.481.8  8.717.6  8.641.0  خصوم غير مصنفة 

  117.425.0  114.840.0  106.014.4  إجمالي

مـايو  (، "واستطالع الرأي الشهري" 2007الربع األول، : استطالع الرأي الربع سنوي"بنك لبنان، : المصدر

  .    بنك لبنان، بيروت لبنان) 2007

  

عرفنا أن إجمـالي  بالمائة من أصول البنك هي قروض للقطاع الخاص، وإن  24كما ذكرنا مسبقاً، فأنه نسبة 

بالمائة من إجمالي الناتج القومي، وأن اإلقراض للقطاع الخاص يمثـل مـا    300أصول البنك تمثل أكثر من 

بالمائة خالل السنوات  80إلى  70وهي نسبة تتراوح ما بين (بالمائة من إجمالي الناتج القومي  77يقرب من 

بالمائة من إجمالي الناتج  57و 49المغرب يمثل تقريباً ، وبالمقارنة فالحصول على ائتمان في مصر و)األخيرة

      22.القومي المحلي على التوالي

  

يذهب جزء كبير من االئتمان إلى الشركات، وذلك ألن البنوك ما زالـت ال تشـجع إقـراض المشـروعات     

ض هذا القطاع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومن بين األسباب التي تسوقها البنوك وراء عدم إقرا

من السوق هي افتقارها للحصول على موارد طويلة األمد، ومعدالت الدين مقابل استثمار رأس المـال فـي   

واالفتقار إلـى خطـط المشـروعات    ) البيانات المالية(المشروعات التجارية اللبنانية، واالفتقار إلى الشفافية 

  . 23لقروض غير العاملةالتجارية المناسبة، وبط العمليات القانونية في حالة ا

  

بصفة عامة فأن الحصول المحدود على التمويل يعطل تنمية القطاع الخاص بلبنان وذلك بسبب لقلة إقـراض  

مثل مخاطرة رأس المال، (البنك للقطاع الخاص، ومتطلبات الضمانات المرتفعة، واالفتقار إلى البديل التمويلي 

  ). مشروع ابتكاريرأس المال التأسيسي، أو التمويل للبدء أو 

  

أما فيما يتعلق باالنتشار اإلقليمي واالنتشار على مستوى القطاع، فأن البنوك التجارية المقرضة ليسـت فـي   

بالمائـة مـن كـل     82ما يقرب مـن  (الصورة، فيوزع الجزء األكبر من االئتمان ُيوزع في بيروت الكبرى 

نحو التجارة وقطاعات الخدمات، ثم يتبعها قطاعـات  ، وذلك مع التركيز على هذا االئتمان الموجه )اإلقراض

 50البناء والصناعة، واألكثر من هذا فأن ما يقرب من واحد بالمائة من المقترضين يستفيد مما يقـرب مـن   

  . بالمائة من قروض القطاع الخاص

  

  ). للبنانيةماليين بالليرة ا(توزيع القطاعات الخاصة باالئتمان المستخدم في القطاع المالي . 4جدول 

                                                 
منظمة ألجل التعاون : ريسبا(، 2006، االتحاد األوربي، تقرير مجموعة خبراء 2006منظمة ألجل التعاون االقتصادي والتنمية،  22

  ). االقتصادي والتنمية
 

23 MED  ،الموقع االلكتروني للمفوضية األوربية، بروكسل،  2005أفضل تقرير للبنان
rprise/enterprise_policy/ind_coop_programmes/med/doc/f1957sept_en.pdfhttp://ec.europa.eu/ente  تم

  . 2008زيارة الموقع في أبريل 
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   2007مارس    2006ديسمبر   2006يونيو   

  334.279  328.361  334.841  الزراعة 

  4.219.008  4.058.428  4.059.541  الصناعة 

  4.019.396  3.824.903  3.841.604  التصنيع 

  82.319  120.146  96.911  التعدين والمحاجر 

  117.293  113.379  121.026  الكهرباء والغاز

  4.380.718  4.317.281  4.509.329  البناء 

  12.953.982  12.386.753  11.983.408  التجارة والخدمات

  6.085.869  5.842.210  5.977.847  تجارة الجملة

  2.261.070  2.219.106  2.288.513  تجارة التجزئة 

  1.443.493  1.247.101  905.750  النقل والتخزين

  1.595.844  1.510.116  1.378.768  إيجار العقارات 

  1.217.193  1.222.376  1.126.766  الفنادق والمطاعم

  350.513  345.844  305.764  الخدمات التعليمية 

  1.436.314  1.384.728  1.222.710  الوساطة التجارية 

  1.192.288  1.186.593  1.301.540  أخرى 

  500.311  528.342  617.151  أنشطة وخدمات أخرى شخصية وللمجتمع

  543.873  524.188  469.128  جتماعي الصحة والعمل اال

  131.676  116.197  197.624  اإلدارة العامة والدفاع

  9.234  10.223  9.304  منظمات محلية إضافية 

  7.194  7.643  8.333  بيوت خاصة بها عمال 

  5.786.867  5.612.666  5.531.986  أفراد 

  1.777.608  1.714.807  1.629.664  قروض إسكان 

  30.303.456  29.274.810 27.679.803  إجمالي 

      . ، بيروت لبنان2007الربع الثاني : استطالع الرأي الربع سنوي: بنك لبنان: المصدر

  

  مبادرات لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
  

اعترفت الحكومة اللبنانية بوضوح بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لالقتصاد العام وبصـفة خاصـة   

ما يتعلق بعملية التوظيف والتي بدأت برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتكاملة الذي تصـل  في

بتمويل من االتحاد األوربي، ويسعى البرنامج الذي يتم بإدارة مشتركة من  2004مدته لعشر سنوات في عام 

نمو تلـك المشـروعات، ودعـم    مساعدة على وزارة االقتصاد والتجارة ووزارة المالية إلى صياغة سياسات 

خدمات تنمية المشروعات التجارية وتحسين التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المشروعات 
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المبتكرة المبشرة بنمو قوي، ضمان أفضل الممارسات في إقـراض البنـك حاليـاً للمشـروعات الصـغيرة      

  . والمتوسطة والبدء بها

  

تخاذ مبادرات معينة لدعم هذه األهداف سواء من خالل تمويل ثنائي أو تمويـل  وقد قامت الحكومة اللبنانية با

وتدعم أغلبية مثل تلك المبادرات المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة ولكنهـا ال تـدعم      . متعدد األطراف

  . المشروعات المتناهية الصغر

  

  المبادرات المحلية 
  

  : المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها على تشتمل المبادرات الحكومية الحالية لتعزيز نمو قطاع

  
  كفاالت 

، وتضمن كفاالت قروض البنك للمشروعات 2000 -1999وهي مؤسسة ضمان ائتمان أسستها الحكومة في 

بالمائة من خالل البنك المركزي اللبنـاني، ويبلـغ    7الصغيرة والمتوسطة وتقدم دعم لمعدل الفائدة يصل إلى 

، وتملكهـا المؤسسـة القوميـة    )عشرين مليار جنيه لبناني(مليون دوالر أمريكي  12.3ل إجمالي رأس الما

  ). بالمائة 25(بنك لبناني  50و) بالمائة 75(لضمان اإليداعات 

  

تقوم ضمانات القروض على خطط المشروعات التجارية وعلـى دراسـات الجـدوى، ويجـب أن تكـون      

أو أقل وتقدم نسخة من عقد القـرض، وجـدول السـداد،    موظف  40المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها 

،  لكي تكون مؤهلة 24ووثائق الضمان التي يصدرها البنك، باإلضافة إلى تأمين على الحياة وتأمين ضد الحريق

تحاول كفاالت إقناع البنوك بأال تطلب ضمانات أخرى ولكن في بعض الحاالت البد وأن يقـدم المقترضـين   

  . لبنكضمانات إضافية لقرض ا

  

، )بالمائـة  43(والقطاع الصناعي ) بالمائة 41(وتتركز القروض التي تضمنها كفاالت على القطاع الزراعي 

فأن كفاالت حالياً تقدم ثالث أنواع من ضمانات القروض، وتمول الحكومة ضمانات  1وكما رأينا في الجدول 

أربعة مليـون  ( 2006االتحاد األوربي في  بالمائة وقد سمح التمويل الذي تم الحصول عليه من 75تصل إلى 

بالمائة وكذلك أن تغطـي مشـروعات جديـدة، كـل      90و  85لتلك الضمانات أن تمتد إلى ) جنيه إسترليني

  . المشروعات البد وأن تكون مسجلة قانونياً حتى تكون مؤهلة للضمان

  

                                                 
سجل تجاري، ھيكل الشركة، وبطاقة ھوية طالب : مزيد من الوثائق التي يطلبھا البنك للقرض الذي تضمنه كفاالت تشتمل على 24

الوثيق إن كان شخص آخر ال طالب القرض، وقائمة بالممتلكات التي يملكھا مقدم طلب القرض، وبطاقة ھوية الضامن أو من يوقع على 
القرض، ونسخة موثقة من العقارات المذكورة، وتقرير زيارة البنك للشركة، وصور، وموازنة الثالث سنوات الماضية، وقائمة بالبنوك 

 )رف الشيكاتمركز ص(التي تتعامل معھا الشركة، وتنازل رسمي، وشھادة إخالء من 
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  أنواع ضمانات قروض كفاالت . 5الجدول 

  التعليقات    المدة  الضمان   القيمة   النوع 

من القرض % 75  200.000  كفاالت األساسي 

 باإلضافة إلى الفائدة 

سنوات باإلضافة  7

على فترة سماح من 

  شهر  12 – 6

ــدم  ــن أن يتق يمك

األفراد والشركات 

لهذا النوع، ويمكن 

أن تطلب البنـوك  

ضمانات إضـافية،  

ويــدعم البنــك  

المركــزي الفائــدة 

  .بالمائة 7بمقدار 

من القرض % 85  400.000  افي كفاالت اإلض

 باإلضافة إلى الفائدة 

سنوات باإلضافة  7

على فترة سماح من 

  شهر 12 – 6

قاصــرة علــى  

المشــــروعات 

التجارية المشتركة 

وال تطلب البنـوك  

مزيد من الضمانات 

ولكن يجب أن يقدم 

ــين   20المقترضـ

ــن  ــة مـ بالمائـ

المشاركة باستثمار 

  رأس المال

من القرض % 90  400.000  كفاالت االبتكاري 

 باإلضافة إلى الفائدة 

قاصـــر علـــى   حتى خمس سنوات 

المشــــروعات 

التجارية المشتركة، 

ولكن يجب أن يقدم 

ــين   20المقترضـ

ــن  ــة مـ بالمائـ

المشاركة باستثمار 

  . رأس المال

  
  مبادرات محلية أخرى 

متوسـطة علـى خطـط    الحكومية األخرى لتجهيز البيئة لتمويل المشـروعات الصـغيرة وال   تشتمل الجهود

في المجاالت الخاصة بقـانون الشـركات والـدمج والملكيـة،     ) ممول بواسطة االتحاد األوربي(للتشريعات 

وقد تم السـماح  باإلضافة إلى إدخال إعفاء من متطلبات االحتياطي لقروض البنوك التي تقدم بالليرة اللبنانية، 

بمـا فـي ذلـك    " أغراض خاصـة "هو بال فائدة ألجل  بالمائة، ومتطلبات االحتياطي الذي 15باإلعفاء حتى 
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القروض بالعملة المحلية لتمويل اإلسكان والمشروعات الكبيـرة، وقـروض تضـمنها كفـاالت، وقـروض      

  . دوالر 6.666لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر للتمويل بقيم أقل من 

  

  مبادرات بمشاركة دولية 
  

يل الثنائي والتمويل المتعدد األطراف عدد من البرامج فـي لبنـان   ترعى المنظمات الدولية بما في ذلك التمو

والتي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسط وقطاعات التمويل المتناهي الصغر، وعادة ما تكون تلك الجهود 

جزء من برامج تنفذ كجزء من برامج إعادة بناء مجلس التنمية وإعادة البناء في حكومة لبنان، وتشتمل تلـك  

  : امج علىالبر

 2005، والذي تأسس في عام الصندوق االجتماعي واالقتصادي للتنمية الممول من االتحاد األوربي •

شار مؤسسات التمويل المتنـاهي الصـغر   تويشجع الصندوق االجتماعي واالقتصادي للتنمية على ان

االجتمـاعي  اللبنانية ويدعم أهداف توليد الدخل وخلق فرص عمل وتقليل الفقر، ويمول الصـندوق  

لتتوسـع فـي قروضـها    ) بما في ذلك بنك بي أل سي(واالقتصادي للتنمية بتمويل البنوك المتعاقدة 

إسترليني، ربما تسـتخدم تلـك القـروض     20000إلى  5000الذين بال بنوك فيما بين للمستثمرين 

دي ألغراض البدء في مشروعات تجارية أو تطويرها، وقد عبء الصندوق االجتمـاعي واالقتصـا  

رى للتنمية تمويلين لالئتمان المتناهي الصغر، يدير أحدهما منظمات غير حكومية، وتدير البنوك األخ

  ). المجموعة، سوسيته جنرال لبنك لبنان، وبنك لبنان للتجارة(

، حد ائتماني وقروض وتسهيالت قروض تدعم اإلقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان •

مليون ليرة قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية التي تم  125لى حد ائتماني بقيمة تشتمل تلك المبادرات ع

وهي (مليون ليرة في قروض من بنك االستثمار األوربي  960توجيهها من خالل البنوك اللبنانية، و

مليون دوالر في صورة قروض بنكية من مؤسسة التمويـل الدوليـة،    10، )تمول أيضاً الدعم الفني

مليون دوالر لضـمان رأس المـال الخـاص     120بقيمة " سي. أي. بي. أو"ائتمانية من  وتسهيالت

وهي واحـدة   مليون دوالر آلمين 23بقيمة  "سي. أي. بي. أو" والذي تديره مجموعة سيتي، وقرض

 . من المؤسسات الرائدة في تقديم تمويل متناهي الصغر في لبنان

  

  لرسمي التمويل المتناھي الصغر وقطاع التمويل ا
  

ائتمان لبنان، وجمال ترست بنك، والبنك الكندي اللبنـاني  (أدركت مجموعة صغيرة للغاية من البنوك اللبنانية 

أن التمويل المتناهي الصغر هو قطاع تجاري مربح، وقد صممت منتجات تمويل متناهي الصـغر  ) من بينها

حكومية أو مؤسسات التمويل المتناهي الصـغر،  وتنفيذها أما بطريقة مستقلة أو بالتعاون مع المنظمات غير ال

تمثل الشراكة مع مؤسسات التمويل المتناهي الصغر تعاونيات إستراتيجية مع معدل سـداد جيـدة وتسـتفيد    

  . مؤسسات التمويل المتناهي الصغر من البنية التحتية للبنوك والسمعة والسيولة للتوسع في انتشارها
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رية هذا القطاع من خالل بـرامج مثـل كفـاالت والصـندوق االجتمـاعي      يخدم جزء كبير من البنوك التجا

واالقتصادي للتنمية، ولكن على الرغم من هذه البرامج فأن المشروعات المتناهية الصغر ما زالت غير كافية، 

ما زال صغار المستثمرين الذين بال رأس مال شخصي، ومشروعات الشباب المتناهية الصـغر والوصـول   

بنكية لغير القادرين أنه من الصعب الحصول على الخدمات المالية التجارية، واألكثر من هذا تميل بالخدمات ال

البنوك اللبنانية إلى أن تسوي ما بين التمويل المتناهي الصغر وإقراض العميل، والذي قد أظهر نمـو قـوي   

أن الكثيـر مـن المشـروعات     خالل العقد الماضي، وبما أن المال شئ يمكن استبداله، فبالتأكيد من الممكن

المتناهية الصغر أن تستخدم قرض العميل على أنها قرض لمشروع تجاري متناهي الصغر ولكـن األرقـام   

  . الدقيقة بشأن هذا االستخدام لقروض العمالء غير متاحة حالياً

  

لفرص في التوسـع  تعتقد البنوك التي تعمل في مجال التمويل المتناهي الصغر في لبنان أن هناك المزيد من ا

في خدمات التمويل المتناهي الصغر والخدمات وهي حالياً تحدد فرص النمو أكثر في هذا القطاع، فمن ناحية 

  . هناك حاجة لمزيد من التمويل، ومن ناحية أخرى هناك حاجة إلى مزيد من التدريب والتنمية للموارد البشرية

  

  المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أسلوب البنوك اللبنانية الرئيسية في , 6جدول 

  
الصـندوق االجتمــاعي االقتصــادي    كفاالت   المؤسسة 

  للتنمية 

  أخرى 

اتفاقية قرض الوكالة الفرنسية للتنمية   غير متاحة   متاحة غير   بنك عوده

للمشروعات الصـغيرة والمتوسـطة   

  التي تأثرت بالحرب 

ـ   بي بي أيه سي  300غ قروض مدعومة حتـى مبل

مليون ليرة للمشروعات التي بها أقل 

  شخص  40من 

 50قروض مدعمة مـن  بي دي أي   

  مليار ليرة  5مليون ليرة حتى 

 300قروض مدعومة تصـل حتـى    بي كيه أيه دبليو

مليون ليرة للمشروعات التي بها أقل 

  شخص  40من 

 50قروض مدعمة مـن  بي دي أي   

 مليار ليرة 5مليون ليرة حتى 

قروض للمشروعات الجديدة والقائمة   غير متاحة    تاحة غير م  بنك  بيبلوس

دوالر  2000بمبلغ يتراوح ما بـين  

 دوالر أمريكي  50000وحتى 

 300قروض مدعومة حتـى مبلـغ     بي أل سي بنك 

مليون ليـرة لبنانيـة للمشـروعات    

  شخص 40الصغيرة التي بها أقل من 

لـغ  قرض أفق حتى مب )1  يورو  20000قروض تصل حتى 

  ليرة لبناني  100000

قـــدرات لالئتمـــان  )2

المتناهي الصغر حتـى  

  دوالر  20000

 300قروض مدعومة حتـى مبلـغ    لبنان اعتماد 

مليون ليـرة لبنانيـة للمشـروعات    

  شخص 40الصغيرة التي بها أقل من 

دوالر وحتـى   5000قروض ما بين 

  دوالر  20000

) أي دي أف مع(قرض تنمية الرواد 

 10ليـرة حتـى    مليون 1قرض من 

  مليون ليرة 

قروض مدعومة للمشروعات أقل من   بنكفرانس 

  شخص  40

يمنح قروض، وقـروض  أي أي بي    تاحة غير م

  المدعومة بي دي أي 

قروض مدعومة للمشروعات أقل من   البنك الوطني األول 

  شخص  40

 غير مطابق    متاحة غير 

التمويـــل  محفظـــة )1   تاحة غير م   تاحة غير م  جمال ترست بنك 

ــغر  ــاهي الص : المتن

 7000متوسط القرض 

  . دوالر
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: التعــاون مــع آمــين )2

قروض تصـل حتـى   

  . دوالر 5000

مليـون   300قروض مدعومة حتـى    البنك الكندي اللبناني 

 40ليرة لبنانية للمشروعات أقل مـن  

  شخص 

 300قـروض مـن   : تعاون مع آمين   تاحة غير م

  دوالر  5000دوالر حتى 

مليـون   300قروض مدعومة حتـى    لبنان  سوسيتيه جنرال

 40ليرة لبنانية للمشروعات أقل مـن  

  شخص

ــن  ــروض م ــى  5000ق دوالر حت

  دوالر  20000

: قــرض ســوج بــرو )1

ـــ  ــروض ب  2000ق

 50000دوالر حتــى 

دوالر لمشروعات أقل 

  .أفراد 10من 

اتفاقية القـروض مـع    )2

الوكالة الفرنسية للتنمية 

للمشروعات التي بهـا  

  دفر 250أقل من 

  ) 2007تم زيارة هذه المواقع في سبتمبر (مقابالت، المواقع االلكترونية للبنوك السابق ذكرها : المصدر

  

  نبذة قصيرة عن البنوك العاملة في مجال التمويل المتناهي الصغر 
  بي أل سيبنك 

حلـي  فـرع م  35ويعمل في شـبكة مـن   ) 1950تأسس عام (من أقدم البنوك في لبنان بي أل سي يعد بنك 

مات بنكية للشـركات، وخـدمات بنكيـة    باإلضافة إلى الفروع الدولية، يقدم البنك خدمات بنكية تجارية، وخد

   .وخدمات إدارة ثروات، صناديق استثمار، ومنتجات البناء، وتمويل تجاري، ، وسحب وإيداعمراسلة

  

مليـار دوالر   1.97(نيـة  مليار ليـرة لبنا  2.967أن إجمالي أصوله أعلن بنك بي أل سي ، 2005في عام 

، وقد أخبر البنك بأن 2004في عام ) مليار دوالر أمريكي 1.8(مليار ليرة لبنانية  2.695مقارنة بـ ) أمريكي

 268(مليار ليرة لبنانيـة   403و) مليون دوالر أمريكي 318(مليار ليرة لبنانية  478القروض والسلف بلغت 

مليار ليرة لبنانيـة   2.507التوالي، وبلغت إيداعات العمالء  على 2005، و 2004مليون دوالر أمريكي في 

  . 25)مليار دوالر أمريكي 1.53(مليار ليرة  2.294، و)مليار دوالر أمريكي 1.67(

  

ويتمتع باستخدام التمويـل المـنخفض   " الصندوق االجتماعي واالقتصادي للتنمية"يتعاون البنك عن قرب مع 

قروض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسـطة، يقـدم البنـك     التكاليف لالتحاد األوربي ليقدم

باإلضافة إلى القروض التي يمولها الصندوق االجتماعي واالقتصادي للتنمية منتجاته المالية الخاصة به لهـذا  

ت القطاع، ويعرف الصندوق االجتماعي واالقتصادي للتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها المشروعا

موظف، وكذلك المستثمرين الفرديين، ويمكن أن تكون المشروعات المرتبطة بأي نشاط  12التجارية التي بها 

جنيه بالعملة اللبنانية  20.000مؤهلة لمثل تلك القروض والتي تقدم مبالغ حتى  ،فيما عدا العقارات ،اقتصادي

، ويـتم  )شهر 12لك فترة سماح حتى سنوات بما في ذ 5حتى (للمشروعات من متوسطة حتى طويلة األجل 

احتساب معدل الفائدة على أساس متناقص، ويمكن استخدام القروض لرأس المال العامل أو المعدات، وحتـى  

                                                 
 2006، بنك بي أل سي، بيروت، لبنان، لم يتم نشر التقرير السنوي للبنك لعام "2005التقرير السنوي لعام " 2006بنك بي أل سي،  25

  . حتى وقت كتابة ھذا التقرير
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عميل يعملون في مجال المشروعات المتناهية الصـغر والصـغيرة    510كان لبنك بي أل سي 2007سبتمبر 

  . مليون دوالر 6.2ر أمريكي وقد وزع قروض بإجمالي مليون دوال 4.8والمتوسطة، ومحفظة معلقة بقيمة 

  

بالمائـة سـنوياً علـى قـروض      10.5معدل فائدة فعـال بنسـبة    بي أل سي في الوقت الحالي يفرض بنك

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسط، والحد األقصى من االنتشار الذي يسمح بـه الصـندوق   

بالمائة، وبالنسبة للعمالء الجدد فأن الحد األقصى للفائدة الـذي يمكـن    6 االجتماعي واالقتصادي للتنمية هو

بالمائة، ال توجد أي رسوم إضافية يمكن المطالبة بها على القـروض التـي يـدعمها     12.5المطالبة به هو 

بالمائة مع أقصـى   10 – 9الصندوق االجتماعي واالقتصادي للتنمية، تتحمل قروض اإلسكان سعر فائدة من 

  . بالمائة بالمقارنة 5 – 4سبة انتشار ن

  

قروض للمشروعات التجارية الصغيرة من خالل مؤسسـتين للتمويـل المتنـاهي    يقدم أيضاً بنك بي أل سي 

الصغر أال وهما آفاق وكفاالت، وعادة ما تكون قروض آفاق إما للمقار التجارية أو لشراء معدات أو لـرأس  

ليرة لبنانية  150.000.000بحد أقصى (بالمائة من قيمة المقر  75ى المال العامل، وتصل قروض المقار حت

بالمائة معدل فائدة فعلية، وتصل القروض الخاصـة   12سنوات و 8باستحقاق ) دوالر أمريكي 100.000أو 

دوالر  100.000ليرة لبنانيـة أو   15.000.000بحد أقصى (بالمائة من قيمة المعدات  80بشراء معدات إلى 

ويفضل البنك الضمانات الخاص بالرهن العقاري من الدرجة األولى، أو الضمانات الشخصـية أو  ، )أمريكي

وتقدم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكفـاالت  . تأمين على الحياة أو المقر أو تأمين على المعدات

لحرف وتتـراوح مـا   للمشروعات العاملة في مجال الزراعة والصناعة والسياحة أو التكنولوجيا أو قطاعات ا

سنوات  7بفترة سداد حتى ) دوالر أمريكي 200.000 – 6.667(مليون ليرة لبنانية  300مليون حتى  10بين 

  . شهر 12وفترة سماح تصل إلى 

  

  لبنان  اعتماد

) فيما يتعلق بإجمالي األصول(وهو واحد من أكبر بنوك التجزئة في لبنان  1961لبنان في عام  تأسس اعتماد

، ويقدم البنك خدمات بنكية للتجزئة والشـركات واالسـتثمار وكـذلك    26فرع محلي 58كة فروع من وله شب

لإلقراض العقاري، هذا باإلضافة إلى أنه نشط في التأمين واستخدام البيانات وكـروت االئتمـان واإليجـار    

  ). وذلك من خالل الدعم بصفة أساسية(واالستثمار العقاري 

  

، 2005فـي عـام   ) مليار دوالر أمريكـي  3.18(مليار ليرة لبنانية  4.773لبنان  يبلغ إجمالي أصول ائتمان

 4.026، بلغت إيداعات العمالء 2004في عام ) مليار دوالر أمريكي 3(مليار ليرة لبنانية  4.522مقارنة بـ 

ـ  ) مليـار دوالر  2.54(مليار ليرة لبنانيـة   3.806و) مليار دوالر 2.53(مليار ليرة لبنانية   2005ام فـي ع

) مليار دوالر أمريكي 599(مليار ليرة لبنانية  899، على التوالي، وقد بلغت القروض وسلف العمالء 2004و

  . 27)مليار دوالر أمريكي 542(مليار ليرة لبنانية  814و
                                                 

ترست لرأس المال وفرست  ، بنك1977بنك تنمية ما بين القارات في عام (كان اعتماد  لبنان أول بنك لبناني يطالب البنوك األخرى  26
 ). 2000، بنك أمريكان أكسبريس في 1994فيونيكان بنك في عام 

قد نشر بعد حتى وقت كتابة  2006لم يكن التقرير السنوي لعام . ، بيروت لبنان"2005التقرير السنوي لعام " 2006اعتماد لبنان،  27
 . ھذا التقرير
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إلى قطاع السوق فـي عـام    لصغر ، ودخلكان البنك من أول البنوك اللبنانية التي اهتمت بالتمويل المتناهي ا

مؤسسات التمويل المتناهي الصـغر، ومـن خـالل    / من خالل الشراكة مع المنظمات غير الحكومية 2001

دوالر أمريكـي مـع    5000 – 300، تقدم مؤسسة التمويل المتناهي الصغر قروض ما بين آمينالشراكة مع 

بالمائـة   17والفائدة وال توجد فترة سماح، ) يتم سدادها على أقساط شهرية(شهر  12إلى  4فترة سداد ما بين 

معدل ثابت سنوياً، وحالياً تناقش االتفاقية الجديدة مع آمين حتى تشتمل على خطة ضمان وقروض تصل إلـى  

دوالر أمريكي، ومن المتوقع أن تغيير اإلطار سيجذب قطاعات وزبائن جدد، وهـدف البنـك هـو     15.000

  . مليون دوالر 10مليون دوالر لتصبح  3.9من  التوسع في محفظة التمويل المتناهي الصغر المعلقة حالياً

  

منظمة غير حكومية صغيرة تعمل باألساس مع عمـالء  (الوكالة الفرنسية للتنمية لبنان شريك مع  وبنك اعتمد

مليون  1.5بأساليب مشابهة من خالل تقديم إجمالي تمويل يصل إلى ) التمويل المتناهي الصغر بصفة متكررة

  . هذا باإلضافة إلى تعاونه مع آمين) غطيها بنك ائتمان لبنانبالمائة ي 100(دوالر 

  

لبنان مثله مثل غيره من البنوك اللبنانية قروض الصندوق االجتماعي االقتصادي للتنمية التي  يقدم بنك اعتماد

التـي  بالنسبة للمشروعات القائمة بالفعل أو (يمولها االتحاد األوربي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 

 30حيث يمول اآلالت والمعدات إلى جانب غيرها من األغراض، وتقدم القروض بقيمة تصل حتـى  ) ستبدأ

، والضمانات )بما في ذلك سنة فترة سماح(مليون ليرة لبنانية وتصل فترة السداد من سنة حتى خمس سنوات 

على سبيل المثال وثـائق  (ن المقبولة لتلك القروض هي ضامن شخصي أو اثنين، رهن عقاري أو وثائق تأمي

  ). تأمين على الحياة أو على المعدات

  

لبنان قروض التي تضمنها كفاالت للمشروعات الصغيرة صغيرة والمتوسـطة   باإلضافة إلى هذا يقدم اعتماد

موظف ومسجلة  40في القطاعات الصناعية والزراعية وقطاعات السياحة واألعمال اليدوية التي بها أقل من 

ـ   75يتم ضمان حتى . التأمين االجتماعي المحلية مع هيئة بالمائـة الباقيـة    25بالمائة من القروض أمـا الـ

  . فيغطيها البنك

  

 200.000 – 10.000(مليون ليـرة لبنانيـة    300مليون ليرة لبنانية حتى  15تتراوح قيمة القروض ما بين 

الحياة وتأمين ضد الحريق طوال فترة ، تشتمل متطلبات الحصول على قرض على تأمين على )دوالر أمريكي

  . القرض، وكذلك بيان حالة مالية من قبل مراجع عن السنوات الثالث الماضية

  

لبنان قروض لتنمية الرواد بالتعاون مع مؤسسة تنمية المستثمرين، وتتراوح قـروض   وأخيراً يقدم بنك اعتماد

، مع فتـرة  )دوالر أمريكي 6.667 – 667(رة لبنانية مليون لي 10مليون ليرة لبنانية و 1تنمية الرواد ما بين 

  . شهراً، وتتطلب القروض ضامن أو اثنين وتشمل الدعم الفني 36حتى  3سداد ما بين 

  

  بنك ترست جمال 
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فرعاً،  22ويقدم منتجات وخدمات بنكية تجارية كاملة من خالل شبكة مكونة من  1963تأسس البنك في عام 

مسئول (مسئول قروض  37، من بينهم 2007شخص حتى سبتمبر  250لبنك إلى وقد وصل عدد الموظفين با

  ). مسئول في المكتب الرئيسي 15لكل فرع باإلضافة على 

  

ال يستهدف البنك الشركات أو الشركات الكبيرة، ولكنه يركز على العمالء الفقراء الذين ال يمكنهم الوصـول  

و العمال ذوي الدخل المنخفض الذين يعملون في الزراعة بصفة إلى البنوك وهم هؤالء الذين بال دخل منتظم أ

بالمائـة   85موسمية، واألعمال التجارية غير المسجلة في المناطق شبه  الحضرية، يمثل مثل هؤالء العمالء 

بالمائـة   15دوالر، أما نسبة الــ   7.000عميل ممن لديهم قروض بمتوسط حجم  15.000أو ما يقرب من 

  . ء البنك فهي تتكون من المصريين واللبنانيين المتغربين في جنوب أفريقيا وأمريكا الشماليةالباقية من عمال

  

، فيستهدف البنك 1998أصبح البنك نشطاً في مجال التمويل المتناهي الصغر بعد إجراء دراسة سوق في عام 

ه ومـن خـالل البرنـامج    المشروعات المتناهية الصغر من خالل برامج التمويل المتناهية الصغر الخاصة ب

التعاوني مع مؤسسة التمويل المتناهي الصغر اللبنانية آمين، ويوفر اشتراك البنك فـي برنـامجين مختلفـين    

للتمويل المتناهي الصغر ميزة للبنك وآلمين وللعمالء، فال يقدم البنك منتجات ادخاريـة للتمويـل المتنـاهي    

فهو (أو خدمات تحويل نقدي ) الدخل المنخفض كيف يدخروا حاول ولكنه فشل في تعليم العمالء ذوي(الصغر 

  ). ال يرى أن هذا المنتج متماشياً مع التمويل المتناهي الصغر في لبنان

  

بالمائـة،   100بالمائة من البنك والتي ستتسع سريعاً لتصبح  50تقوم اتفاقية البنك مع آمين على تمويل بنسبة 

بالمائة من المخاطرة عن  50ويتحمل البنك . ها من خالل فروع البنكوتشرك لجنة ائتمان مشترك ويتم توزيع

يعتبر البنك أنها ميزة أن يعمـل مـع آمـين ألن    . فيما بين المؤسستين 55/ 45كل قرض، يتم فصل الدخل 

مؤسسة التمويل المتناهي الصغر قد أقامت عالقات وروابط قوية مع عمالءها من خالل الزيـارات الميدانيـة   

  . المنتظمة

  

  البنك اللبناني الكندي 

ومنذ ذلك الحين أصبح واحدة من أكبر عشر بنوك في لبنـان   1960أنشئ البنك اللبناني الكندي أوالً في عام 

يقدم البنك نطاق كبير من الخـدمات البنكيـة   . من خالل الفرانشيز المحلي وتنوع المنتجات والتوسع في سوق

ومن بين منتجاته األكثر ابتكاراً للسوق اللبناني كان . لتأمين واالستثمارالتجارية والتجزئة بما في ذلك خدمات ا

  28قرض الطاقة

  

 2000مليون دوالر في نهاية عـام   488حقق البنك نمو هائل في السنوات األخيرة لتصل إجمالي أصوله من 

ر بنهاية عام مليار دوال 3.6مع وجود خطة طموح للوصول إلى ( 2006مليار دوالر في نهاية عام  3.3إلى 

                                                 
بالمائة سنوياً ومصروفات  9دوالر لالستثمار في الطاقة الشمسية بنسبة فائدة ثابتة  5000قروض الطاقة يتم توزيعھا بقيمة تصل إلى  28

 . دوالر مرة واحدة فقط 5ملف قيمتھا 
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مليار دوالر في عام  2.6ليصل إلى  2000مليون دوالر في عام  423، وقد ارتفع نمو اإليداعات من )2007

  ). 2007فرع مع نهاية عام  35مع وجود خطة بالوصول إلى ( 32، واتسع عدد الفروع ليصل إلى 29 2006

  

بالمائـة للمشـروعات    75بضمان كفاالت حتى  يقدم البنك اللبناني الكندي كغيره من البنوك اللبنانية قروض

وتتسع القروض لتشمل . موظف 40الصغيرة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتي بها على األكثر 

مليون ليـرة لبنانيـة    300أغراض زيادة اإلنتاج أو التوسع في المشروع، ويصل الحد األقصى للقرض إلى 

بما في ذلك فترة سماح من ست شهور حتى (حتى سبع سنوات أو أقل ، بفترة سداد تصل )دوالر 200.000(

  ). سنة على األكثر

  

وال يخدم البنك اللبناني عمالء التمويل المتناهي الصغر بنفسه ولكن من خالل التعاون مع آمين، وقد أقام البنك 

  : ، والتي قامت بناء على ما يلي2004شراكة مع آمين في عام 

ين شروط القرض، في الوقت الحالي يختلف حجم القروض المتناهية الصغر يضع كل من البنك وآم •

 2000دوالر أمريكي، على أال يتخطى حجم القرض األول  5000دوالر أمريكي إلى  300فيما بين 

دوالر  3000القروض أقـل مـن   (شهراً  18إلى  12دوالر أمريكي، وتتراوح فترة السداد ما بين 

مع وجود ضـمان أو  (بالمائة سنوياً  26وبسعر فائدة متناقص ) ر شهراًأمريكي ال تتعدى االثنى عش

، ال توجد أي )بالمائة بالليرة اللبنانية 16 – 14بالدوالر األمريكي أو سعر فائدة متناقص بي أي سي 

  . ويتم السداد شهرياً. مطالبة بادخار ولكن البد من وجود ضامن أو اثنين موثوق بهم

مويل القرض في حين يقدم البنك اللبناني الكندي الثلثين للقروض بالـدوالر  تقدم مؤسسة آمين ثلث ت •

بالمائة من التمويل،  100األمريكي، أما بالنسبة للقروض بالعملة اللبنانية فيقدم البنك اللبناني الكندي 

ولكن بالنظر إلى محفظـة آمـين المنخفضـة لنسـبة     . بالمائة من المخاطرة 100وبالتالي يتحمل 

 . رة فأن هذه المخاطرة ضئيلة للغايةالمخاط

يقوم العاملون بآمين باالتصال األول مع العمالء ويساعدوهم على إعداد طلبات االئتمان فـي مقـار    •

على سبيل (عملهم أو منازلهم، هذا باإلضافة إلى أنهم يردون على استفسارات لهم بشأن االستمارات 

 ). الضامنين(والضامن ) عالمثال تقييم الشخصية، سمعة الفرد في المجتم

يتم عقد اجتماع لجنة االئتمان كل أسبوع مع اثنين من آمين واثنين من  العاملين في البنك اللبنـاني   •

الكندي، وال تؤخذ القرارات إال باإلجماع، وتأخذ كل اإلجراءات من مرحلة التقديم حتى الحصـول  

 . على القرض فترة من أسبوع إلى اثنين

في واحد من الست فروع للبنك اللبناني الكندي التي تقدم منتجات قرض آمـين،   يتم توزيع القروض •

وبها مسئول اتصال من آمين في مقرها، ويتم نقل القرض لحساب مدين والذي يمكـن أن يسـتخدم   

وتعـد آمـين مسـئولة عـن     ) دون أي حد أدنى للرصيد أو غيره من المصروفات(كحساب جاري 

تشـتمل الخـدمات والمنتجـات    . ة متابعته في حالة عدم السداداإلشراف على القرض وبصفة خاص

المقدمة على قروض للمشروعات الصغيرة، وتحسين المنزل، وقروض شخصية وحسابات ادخـار  

  . للمقترضين بحد أدنى من اإليداعات

                                                 
 مليار دوالر أمريكي  2البنك عضو في مجموعة ألفا في لبنان والتي تتكون من البنوك األساسية بإيداعات تتعدى  29



 30

  قطاع التمويل غير الرسمي 2

  

طة في قطاع التمويل المتناهي الصـغر  يقدم لنا هذا الفصل نظرة عامة على البرامج القائمة والمؤسسات النشي

، والذي يستحوذ على نشاط ثالث مؤسسات أال وهي القرض الحسن، وآمين والمجموعة، افتقـرت  30في لبنان

مؤسستي التمويل المتناهي الصغر األخيرتين حتى خمس سنوات مضت إلى الطموح للنمو، ولكنهـا وصـلت   

دو أن هناك بعض االستثناءات في السوق اللبناني إذ أن معظم ولكن يب. اآلن إلى االستمرارية ويبدو أنها كفء

مؤسسات التمويل المتناهي الصغر في الدول تواجه ارتفاع تكاليف التشغيل وهي على األقل غير كفء مـن  

بناء القدرات بمـا  الصغر احتياجات ماسة ل بالتأكيد فأنه يوجد لدى مؤسسات التمويل المتناهي. الناحية الجزئية

  . تدريب فريق العمل وتطوير نظم إدارة المعلومات أو تحسينه في ذلك

  

كان تطور قطاع التمويل المتناهي الصغر في لبنان بطيئاً مقارنة بالدول األخرى في الشرق األوسط، فلم تكن 

حالياً على المنظمـات غيـر    31هناك أي تشريعات محددة للتمويل المتناهي الصغر، وتشرف وزارة الداخلية

المنظمـات   -كل من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر. ة، وهي ال تملك تصريحاً بقبول اإليداعاتالحكومي

غير الحكومية بمفردها ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر في شراكة إستراتيجية مع البنوك التجارية لتقـدم  

  . خدمات تمويلية للمشروعات المتناهية الصغر

  

، وتختلف تقديرات قيمة 32التمويل المتناهي الصغر في لبنان يقاس جزئياًكان الطلب على  2007حتى سبتمبر 

عميـل   200.000قدر البنك الدولي السوق المحتمل بـ  2000اإلقراض المحتملة بصورة واضحة، ففي عام 

، 33مليون دوالر أمريكـي  45تقدير آخر بأن الطلب يمثل تقريباً وهناك ) بما في ذلك العمالء الذين بال عمل(

ومع ذلك هناك تقدير آخر بأن الطلب ). عميل 29.600(مليون دوالر تقريبا  32.9ارنة بمحفظة عاملة بـ مق

  . 34مليون دوالر أمريكي 500على مدار السنوات القليلة القادمة سيكون بـ 

  

معظم برامج التمويل المتناهي الصغر ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر في لبنان صـغيرة فيمـا يتعلـق    

، 35واالفتقار إلى التمويـل ). بما في ذلك عدد القروض، وعدد الفروع، وتنوع المنتجات والخدمات(نتشار باال

مما يجعل من الصعب الوصول إلى المناطق التي تظل محرومة، وعادة ما تكون المصادر غيـر الرسـمية   

                                                 
مؤسسة التنمية الريفية، (فأنه لم يتم إجراء مقابالت شخصية إال مع عدد قليل من المؤسسات وفقاً لنصيحة مؤسسة التمويل الدولي،  30

مؤسسة المعونة المھنية المتبادلة، والمجموعة، آمين ومؤسسة ھاراري، ومؤسسة مجذومي، ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
   ).الالجئين الفلسطينيين، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 يتم تسجل كل المنظمات غير السياسية والتي ال تھدف إلى تحقيق ربح في ھذه الوزارة  31
" تقرير تقييم التمويل المتناھي الصغر: دراسات جدوى دولة لبنان"، 1997أنظر على سبيل المثال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  32

سات التمويل المتناھي الصغر بإجراء دراسات فردية وإقليمية ولكن لم تنشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيو يورك، وقد قامت مؤس
بالمائة منھا  45عامالً في حين أن  50بالمائة من الشركات اللبنانية بھا أقل من  95، 2006في لبنان، ووفقاً ألحد االستطالعات في عام 

 8وقد لوحظ أن . بالمائة في الصناعة 9في التجارة و بالمائة من العمل 73عبارة عن مشروعات من شخص واحد، وما يقرب من 
منتدى (بالمائة قد حصلت على قرض رسمي أثناء مرحلة البدء  4بالمائة فقط من كل المشروعات بھا قروض جارية وما يقرب من 

 "). ، المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة في لبنان2004البحث االقتصادي، 
33 Susaeta and Gallifa 2005 ،"خبرة االئتمان المتناھي الصغر في جنوب لبنان"  
 École Supérieur desنظريات " صناعة التمويل اإلسالمي في لبنان، اآلفاق، والدعم والمشروع: "2006تشماس . جي 34

Affaires, بيروت ،  
35 J. Brandsma and D. Burjorjee ،2004 "صندوق " عات مالية مدمجةالتمويل المتناھي الصغر في الدول العربية بناء قطا

 األمم المتحدة لتنمية رأس المال، نيو يورك
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مشـروعات المتناهيـة   هي مصدر االئتمان لل) على سبيل المثال قروض من العائلة، واألصدقاء والمقرضين(

  . الصغر ويبدو أنها تقدم تكاليف معقولة للمعامالت وتتماشى مع متطلبات الضمان

  

 200.000تتنوع المنظمات التي تقدم خدمات التمويل المتناهي الصغر لتشمل تلك التي لـديها محفظـة مـن    

ـ لهؤالء ) مؤسسة مجذومي (مقترض نشيط  320دوالر أمريكي و ماليـين دوالر   8ـ الذين لديهم محفظة ب

ولكن بصفة عامة يمكن تصنيف هذه المؤسسات إلى ثالث مجموعـات بنـاء   ). آمين(مقترض نشيط  7500و

محافظ مـا  ) ii): (36آمين، المجموعة، مؤسسة بيت المال(مليون  2محافظ أكبر من ) i: (على حجم المحفظة

، مؤسسة المعونة المهنيـة المتبادلـة  ، ةمؤسسة التنمية الريفي(مليون دوالر أمريكي  2دوالر و500.000بين 

، برنامج األمم المتحدة COLIDE 38 مركز التنمية التشريعية ،37التمكين، كاريتاس، هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

 500.000محـافظ أقـل مـن    ) iii(، و )ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينييناإلنمائي، 

  ) La Mission Pontificiaمؤسسة مجذومي، (دوالر 

  

تقدم معظم مؤسسات التمويل المتناهي الصغر قروض فردية باستثناء المجموعة ومؤسسات أخرى قليلة والتي 

أكثر في ) بالمائة 29(الريفي أكبر  رتقدم قروض جماعية تركز على المرأة، وفيما يتعلق باالنتشار فأن االنتشا

على الرغم من أن المناطق الشـمالية يبـدو وأنهـا    ). 39ألردنبالمائة في كل من مصر وا 14(دول الجوار 

فأن معدل الفائدة الثابت باإلضافة إلى مصروفات التـأمين   5وكما هو واضح من الجدول . 40مناطق محرومة

أو الرسوم المدفوعة مقدماً عادة ما تميل إلى أخفاء معدالت الفائدة الفعالة التي يدفعها عمالء االئتمان المتناهي 

  . بالمائة في الشهر 2.98و  1.05صغر والتي تتراوح ما بين ال

  

شـهر   12دوالر في خالل فترة سـداد   3000معدالت الفائدة الفعالة على القروض الفردية لـ . 7الجدول 

   2007بمؤسسات التمويل المتناهي الصغر اللبنانية، 
الحــد األقصــى   

لقرض مؤسسـة  

التمويل المتناهي 

  الصغر 

ــدة  ــدل الفائ مع

  الشهري 

ــرة   الطريقة  متوســط فت

ــرض  ــداد ق س

مؤسسة التمويل 

  المتناهي الصغر 

/ رسوم التـأمين   معدل السداد 

الرسوم المدفوعة 

  مقدماً 

ــدة  ــدل الفائ مع

  الشهري الفعال

مؤسسة التنمية 

  الريفية 

دوالر  4.000

  أمريكي 

  % 1.54  %  3  شهرياً   شهراً  24  ثابتة   % 1.00

مؤسسة المعونة 

 لمتبادلةلمهنية ا

دوالر  5.000

  أمريكي 

  % 1.49  غير متاحة   شهرياُ   شهراً  24  ثابتة   % 0.83

دوالر  10.000  المجموعة 

  أمريكي 

  % 2.98  % 2  شهرياً   شهراً  24  ثابتة   % 1.50

دوالر  3.000  التمكين

  أمريكي 

  % 1.35  غير متاحة   شهرياً   شهراً 36  ثابتة   0.75%

دوالر  5.000  آمين 

   أمريكي

  %2.42  غير متاحة   شهرياُ   شهراً  18  ثابتة   % 1.37

                                                 
 مؤسسة بيت المال تعمل في أنشطة االئتمان المتناھي الصغر اإلسالمية  36
 .1996بدأت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ھذا البرنامج في عام  37
تمول مشروعات فردية من خالل قروض بفائدة منخفضة لكي تقوي ) التعاونية اللبنانية للتنمية COLIDEمركز التنمية التشريعية 38

  من روح االستثمار 
39 Brandsma and Burjorjee ،2004 "التمويل المتناھي الصغر في الدول العربية"  
 لم تنشر، بيروت، لبنان 2006دراسة السوق لمؤسسة ھيراري،  40
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ــة  مؤسســـ

  مجذومي 

دوالر  5.000

  أمريكي 

  % 2.64  غير متاحة   شهرياً   شهراً  18  ثابتة   % 1.50

ــم  ــة األم وكال

المتحدة إلغاثـة  

ــغيل  وتشـــ

الالجئـــــين 

  الفلسطينيين 

دوالر  5.000

  أمريكي 

  % 1.05  غير متاحة   شهرياً   شهراً  36  ثابتة   % 0.58

  

   مؤسسة القرض الحسن
  

كمبادرة غير مسجلة من حسين الشيمي، ثم سميت ببيـت   1983بدأت مؤسسة القرض الحسن عملها في عام 

، وتقدم مؤسسة التمويل 1987، وسجلت مع وزارة الداخلية باسم القرض الحسن في عام 1985المال في عام 

في مشروعات  يبدؤوالكي ) األساسية المسلمين الشيعة بصفة(المتناهي الصغر قروض صغيرة لتمكين العمالء 

  . صغيرة أو لسداد مصروفات المدرسة

  

تبدو مؤسسة القرض الحسن أن لها النصيب األكبر في السوق من بين كل المؤسسات التي تقدم تمويل متناهي 

خدم ما يقـرب مـن   أن مؤسسة التمويل المتناهي الصغر ت يالصغر في لبنان، وتذكر مؤسسة اإلسكان التعاون

، وتفيد مصادر أخـرى بـأن   41مليون دوالر 11عميل نشط ولديها محفظة قروض معلقة تبلغ حوالي  8500

، 2005مليون دوالر فـي   25لتصل إلى  2000مليون دوالر في عام  5محفظة قروض المؤسسة تنمو من 

  .42والرد 900عميل بمتوسط حجم قرض  25000كانت تخدم أكثر من  2006وأنها مع حلول 

  

بالمائة على القروض وتقبل الـذهب   12إلى  10تطالب القرض الحسن برسوم إدارية تتراوح نسبتها ما بين 

قدمت المنظمة قروض تقدر  2006والمجوهرات كضمان، والتي يجب أن تترك في خزانتها، بعد حرب عام 

كانت المنظمة تزداد في  2007ر عام مليون دوالر للسكان اللبنانيين الذين تأثروا بالدمار، وفي أواخ 200بـ 

  . انتشارها في المناطق غير المسلمة

  

  دعم مكانة المشروعات الحصول على التمويل المتناھي الصغر و
  

  برنامج آمين لإلقراض واالدخار الفردي 

  

                                                 
أوراق عرضية، المجلد األول " ناھي الصغر والبنوك التجارية في لبنانالتمويل المت" 2006مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية،  41
 مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية، سيلفر سبرنج ميريالند، الواليات المتحدة اإلمريكية) نوفمبر(

 & Gowlings (Barristers، يوميات أمن المخابرات، )يناير( 2007" فوليو، توفير تمويل لحزب هللا: مصدر مفتوح 42
Solicitors),   ،تقدر المصادر غير الرسمية محفظة القرض الحسن . مطبوعة تلخص مقاالت من صحيفة وول ستريت (تورنتو كندا

مقارنة بالمجموعة (عميل  200.000مليار دوالر وأن مؤسسة التمويل المتناھي الصغر تخدم ما يقرب من 1المعلقة بأنھا تقترب من 
  )عميل 9.000عميل وآمين  7300



 33

كبرنـامج لإلسـكان التعـاوني تمولـه الوكالـة       1998بدأ برنامج آمين لإلقراض واالدخار الفردي في عام 

وتحولت إلى شـركة للخـدمات    1999مريكية للتنمية الدولية، وقد سجلت كمنظمة ال تهدف للربح في عام األ

، ويعد برنامج آمين لإلقراض واالدخار الفردي مؤسسة مالية غير بنكية مسجلة، وقد 2003التجارية في عام 

أنها مؤسسة مسجلة فأن البنوك وبما (أصبحت واحدة من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر الرائدة في لبنان، 

كان برنامج آمين لإلقراض واالدخـار   2007حتى سبتمبر ). والمستثمرين المتوقعين يتعاملون معها بجد أكثر

ماليين دوالر، ومع حلول سبتمبر  8ظة قروض معلقة بـ فقرض، ولديه مح 70000الفردي قد وزع إجمالي 

  . ل نشطعمي 9.000توقع أن يصل عدد عمالءها إلى  2007

  

يعملـون فـي محـافظ     57موظف في برنامج آمين لإلقراض واالدخار الفردي من بينهم  70يعمل إجمالي 

فرع للبنوك في كل أنحاء لبنان، ويمكن أن يكون العمالء ذكـور أو   55خدمات التمويل المتناهي الصغر في 

نهم يقيمون إقامة دائمة في لبنان، وال إناث ولكن يجب أن يكونوا لبناني الجنسية أو يحملون جنسية أجنبية ولك

  .بد وأن يكون لديهم مشروعاً قائماً ألكثر من عام أو موظف بالقطاع العام أو الخاص بدخل منخفض

  

وقد نجح برنامج آمين لإلقراض واالدخار الفردي في تنفيذ نموذج مشروع تجاري لمحافظ خدمات التمويـل  

 10إلى  9اس الرسوم مقابل الخدمات، ويتراوح رسم الخدمة ما بين المتناهي الصغر للبنوك التجارية على أس

يـة أال  تعمل مؤسسة التمويل المتناهي الصغر مع ثالث بنـوك تجار . بالمائة من قيمة محفظة البنك المعروفة

، جمال ترست بنك، البنك اللبناني الكندي، والتي ربما يفتح عمالئها حسـابات بإيـداع   وهي بنك اعتماد لبنان

  . دوالر فقط 50دئي بقيمة مب

  

بالمائة من تمويل للقروض المتناهية الصغر إال أن مساهمة  100على الرغم من أن بنك االئتمان اللبناني يقدم 

/  50علـى أسـاس   (برنامج آمين لإلقراض واالدخار الفردي تساهم بتمويل القروض مع جمال ترست بنك 

وتنتشر المخاطرة ). آمين(الثلثين )/ البنك الكندي اللبناني(الثلث على أساس (ومع البنك الكندي اللبناني ). 50

تشتمل مصادر التمويل اإلضافية علـى رأس المـال السـابق    . فيما بين البنوك وآمين وفقاً لالتفاقات الفردية

تمويـل   وإعادة) دنى من رأس المالالحد األ(لبرنامج مؤسسة السكن التعاوني للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

الدوليـة لمصـروفات التشـغيل،    من الوكالة األمريكية للتنمية  2007مؤسسة اإلسكان التعاوني، وهي منحة 

  . ، والتي زادت من فائدة البنوك وبالتالي من قيمة المحفظة43ومنحة أو بي أي سي

  

عـن   يخصص مسئولي القروض لبرنامج آمين لإلقراض واالدخار الفردي لفرع بنك محدد وهـم مسـئولين  

تعزيز البرنامج، ويدعمون العمالء بإنهاء طلبات التقديم ثم تقييم طلب التقديم، والمشاركة في لجنـة االئتمـان   

بالبنك، واإلشراف على القروض المعلقة ومتابعتها، وتقوم البنوك بتنظيم عملية عقـود القـروض وتوزيعهـا    

  . ونظام السداد

  

                                                 
  مساعدة للتنمية بما في ذلك خطوط ائتمان قاصرة على اإلقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  OPECيقدم تمويل  43
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عة الداخلية به شخص واحد مسئول عن اإلدارة المالية والحسابية لمؤسسة التمويل المتناهي الصغر قسم للمراج

وتملك البنـوك  . وإدارة الموارد البشرية، وشخص آخر مسئول عن العلميات الميدانية وعن إجراءات االئتمان

وبرنامج آمين لإلقراض واالدخار الفردي على نظام خاص بها إلدارة المعلومات والذي يسهل نقل المعلومات 

سريعاً ما سيتجه برنامج آمين لإلقراض واالدخار الفردي إلى نظام إدارة معلومات قـائم علـى موقـع    ولكن 

   Web Abzudالكتروني يدعى 

  

ما يقرب ) دوالر بحد أقصى 5000حتى (تمثل قروض المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة 

هالك والقروض الشخصية مع قروض تحسـين  بالمائة من إجمالي محفظة آمين، وتمثل قروض االست 85من 

بالمائة المتبقية، وتختلف فتـرة سـداد    15مجتمعة الـ ) دوالر 3000بحد أقصى (السكن وقروض اإلسكان 

دوالر  5000إلـى   300شهراً، وتتراوح القروض ما بين  12دوالر لتكون أقل من 3000القرض األقل من 

  . دوالر 2000على أال يتعدى القرض األول 

  

بالمائـة علـى    16.4فرض مؤسسة برنامج آمين لإلقراض واالدخار الشخصي معدل فائدة سـنوية ثابـت   ت

بالمائة من محفظتها، وهو رقم يتناقص، وسـعر الفائـدة    26القروض بالدوالر األمريكي والتي تمثل حوالي 

صعوبات مـع العمـالء   بالمائة على القرض بالليرة اللبنانية، وقد واجهت المؤسسة  15.8الشهري الثابت هو 

  . على معدالت الفائدة على الرغم من تطبيق مبادئ الدين اإلسالمي

  

بالمائة، ولكنها مضت لترتفع  2كانت أقل من ) أكثر من يوم(، كانت نسبة مخاطر المحفظة 2006قبل حرب 

من القـروض   بالمائة 1.3بالمائة مع شطب  2بالمائة بعد الصراع، وقد انخفض هذا المعدل بأقل من  49لـ 

بالمائة من محفظة القرض تم إعادة جدولتها أو إعادة تمويلها وتم إلغاء غرامة التأخير التي هـي   10تقريباً (

  ). دوالر يومياً على القروض التي تأثرت بهذا الصراع 0.50

  

نان بـ يقدر برنامج آمين لإلقراض واالدخار الشخصي إجمالي سوق التمويل المتناهي الصغر المحتمل في لب

  . عميل ويسعى إلخراج منتجات جديدة وجذب عمالء جدد والتوسع في عالقاته البنكية 150.000

  

  المجموعة 
  

ببرنامج ائتمان متناهي الصغر تموله الوكالة  1994بدأت المجموعة أنشطة التمويل المتناهي الصغر في عام 

وهو أمـر اشـتمل   (االنفصال عن هيئة إنقاذ الطفولة  األمريكية للتنمية الدولية وتنفذه هيئة إنقاذ الطفولة، وبعد

وهي اليوم واحدة من  1998أصبحت المنظمة منظمة غير حكومية في عام ) على نقل كل رأس مال القروض

، 2004مؤسسات التمويل المتناهي الصغر الرائدة في لبنان، وفي آخر مرة حصلت فيها على تمويل كانت في 

التمويل المتناهي الصغر بصفة مستقلة وتتبع أفضل الممارسـات فـي مجـال    واآلن باستمرار تعمل مؤسسة 

  . التمويل المتناهي الصغر
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عندما أضافت خدمات تنمية المشروعات التجاريـة   2006وزعت المجموعة ائتمان متناهي الصغر حتى عام 

وبصفة أساسية، لـم  . للمرأة المجانية بما في ذلك بناء القدرات، وتنمية المجتمع واألنشطة االجتماعية الموجهة

بدأت في اإلقراض الفردي  2000في عام . 44تكن المجموعة تقدم إال القروض الجماعية التي تستهدف النساء

فروع وهي نشيطة في  8للرجال والنساء من كل الجنسيات ممن لديهم إقامة قانونية في لبنان، وهي اآلن لديها 

بيـروت،  (ئين الفلسطينيين مع ثالث مكاتب في بيروت وجبل لبنان كل أرجاء لبنان بما في ذلك معسكر الالج

  . وواحد في بلعبك وواحد في طرابلس) ، النبطية، صوريداص(وثالث في الجنوب ) برج البراجنة، عاليه

  

 40مسـئولين قـروض، و   50موظف كل الوقت، من بيـنهم   80، كان لدى المجموعة 2007حتى سبتمبر 

نظم إدارة المعلومات، وخـدمات تطـوير   / في الحسابات وتكنولوجيا المعلومات( يعملون في المكتب الرئيسي

محللي قروض، ومساعد إلدخال  10 – 8، يتألف كل فرع من مشرف منطقة، وما بين )المشروعات التجارية

البيانات، وهذه المؤسسة للتمويل المتناهي الصغر مرتبطة بنظام محاسبي وتعمـل بإجمـالي ثـالث قواعـد     

فيقوم مراجع داخلي للعمليات الميدانية بعمل مراجعة سنوية كاملة على محللي القروض، ويربطهـا  . ناتللبيا

بمحلل االئتمان أثناء اجتماعات العميل لمنع الخداع واالحتيال، ويتم عمل مراجعة خارجية مرتين سنوياً مـن  

يبات العاملين وتشهد تغييـر  ، تستثمر مؤسسة التمويل المتناهي الصغر بصفة منتظمة في تدرKPMGخالل 

  . ضئيل في العاملين

  

بلغت محفظة ائتمان المجموعـة   2007قرض، ومع حلول سبتمبر  70.000وزعت المنظمة  1994منذ عام 

وتقـدم مؤسسـة   ). بالمائة منهم مستثمرين غير رسـميين  95(عميل  7300ماليين دوالر وحوالي  6تقريبا 

وجماعية، مع تصنيف األخيرة بأنها قروض عامة وقروض لتنمية التمويل المتناهي الصغر قروض شخصية 

المشروعات وقروض للعاملين، والقروض الجماعية مفتوحة لكل من الرجال والنساء بشروط متساهلة، علـى  

الرغم من أن أغلبية المجموعات تتكون من النساء، في الماضي قدمت المجموعـة منـتج حسـاب االدخـار     

المحلية ولكن لم تستمر البنوك في تقديم الخدمة بسبب التكاليف اإلدارية المرتفعـة   المعروف من خالل البنوك

  . المصاحبة لقيمة المدخرات الصغيرة

  

في الوقت الحالي تقدم مؤسسة التمويل المتناهي الصغر قرض مجموعة لرأس المال العامل بما يتراوح ما بين 

، ومدة القرض ستة شهور، والسداد شهرياً، ومعدل )طدوالر في المتوس 600(دوالر،  1300دوالر إلى  100

وال تطلـب المؤسسـة أي   . بالمائة معدل فائدة شهري ثابت دون أي رسوم إضافية أو عموالت 65. 1الفائدة 

  .   ضمانات أو ضامنين حيث تعتبر ائتالف المجموعة ضماناً

  

دوالر  5000دوالر وحتى  500 القروض الفردية لألصول الثابتة ورأس المال العامل تتراوح ما بين

كي، يجب أن يسدد العمالء دوالر أمري 2000أمريكي، بالنسبة للعاملين والحد األقصى لقروض الفردية هو 

بالمائة، يمكن أن تصل  1.5بالمائة من قيمة القرض وفائدة شهرية ثابتة بمعدل  2بنسبة  مصروفات مقدماً

شهرياً، وعادة ما تستخدم األصول الثابتة كضمانات، ولكنها  شهراً والسداد يتم 18فترة سداد القرض حتى 

                                                 
 قروض جماعية للرجال لم تنجح ألن الرجال ال يظھرون اھتماماً بحضور االجتماعات المنتظمة  44
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دوالر أو  3.000، وبالنسبة للقرض بـ )على سبيل المثال تليفزيون أو ثالجة(عادة ما تكون رمزية أكثر 

  . أكثر فالبد من وجود ضامن أو شخص آخر يوقع إلى جانب من يحصل على القرض

  

 10.000دوالر إلى  5000بغرض تطوير المشروعات ما بين  تتراوح القروض الفردية للقروض الفردية

دوالر وتمتد إلى العمالء ذوي األداء الجيد في القرض، وتنطبق نفس الشروط الفردية للقرض، مع استثناء أن 

بالمائة  1.4(شهراً وتعتمد نسبة الفائدة الشهرية على المدة  24فترة سداد القرض يمكن أن تمتد لتصل إلى 

، ويتطلب الضامن أو )لقروض التي تصل إلى سنتين، وأقل بالنسبة للتي تتعدى مدتها ثالث سنواتبالنسبة ل

  . الموقع أو السلفة بضمان األرض على الرغم من أال يفضل أن تكون ضماناً

  

باإلضافة إلى اإلقراض الجماعي والفردي فأن المجموعة تشارك في برنامج الصندوق االجتماعي 

مليار ليرة  1.8ة الممول من االتحاد األوربي والذي حصلت منه المجموعة على قرض بـ واالقتصادي للتنمي

، وتعد البدء في مشروعات جديدة والمشروعات التجارية المتناهية الصغر القائمة في 2003لبنانية في عام 

الثابتة المناطق المحرومة في جنوب وشمال لبنان هي هدف هذا البرنامج والتي تزيد قروضها لألصول 

دوالر  2.333(مليون ليرة لبنانية  7.5مليون حتى  3.5وتتراوح تلك القروض ما بين . ورأس المال العامل

  . 17.75شهر بمعدل فائدة متناقص  60إلى  12مدة القرض تتراوح ما بين ) دوالر أمريكي 5.000حتى 

  

) يوم PAR ) <30الشخصية وأو حياتهم / ، واجه العمالء خسارة في مشروعاتهم و2006بعد حرب عام 

 6. 1قرضاً بقيمة  1.390وقد إعادة المجموعة بالتالي جدولة . بالمائة في نهاية العام 8.85وقت عند حد 

، كان معدل 2007شهور، ومع حلول سبتمبر  6إلى  1مليون دوالر أمريكي ومدت فترة السماح ما بين 

. 2006لى الرغم من الدمار الذي تسببت فيه حرب بالمائة ع 3وقد هبط إلى ) يوم PAR  <30(التأخيرات 

على سبيل المثال (وكان هذا المعدل أكثر أو أقل تقريبا بالنسبة لكل المنتجات مع وجود فرق نوعي واضح 

  ). أعلى بالنسبة لقروض الرجال PRAمعدل 

  

القرض حلول مع دوالر يومياً، وعادة يجد محل  1في حالة القروض التي توقفت عن السداد، فهناك جزاء 

لم ترفع مؤسسة  2006لمنتفعين أو يتصل بالضامنين الذين يمكنهم الضغط على العمالء، وفي أثناء عام 

  . قضايا قانون بسبب القروض المتأخرة في السداد 9التمويل المتناهي الصغر سوى 

  

عملية اإلشراف  وبصفة عامة فأن المجموعة لديها إجراءات حاسمة وسريعة وتحكم جيد وحازم حتى تجعل

، من التسويق وحتى 45سهلة وكفء، ومسئولي القروض بصفة خاصة يتعاملون مع دورة القرض بالكامل

تحليل االحتياجات إلى دعم االستمارة وحتى إدارة االستمارة والتقييم، ويقومون بزيارة المشروعات والمنازل 

  . ويحضرون طلبات الموردين ويقومون بإجراء مسح لسمعة العميل

  

                                                 
يتم إجراء التحليل من خالل مدير ) يرة والمتوسطةقروض للمشروعات الصغ(دوالر  5000بالنسبة للقروض التي تتخطى قيمتھا   45

  . التشغيل أثناء المرحلة التجريبية ويقوم المكتب الرئيسي باتخاذ القرار
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على الرغم من أن المجموعة لديها انتشار إقليمي واسع إال أنها ليست معرفة جيداً فيما بين اللبنانيين أو في 

منطقة الشرق األوسط، فترى في إستراتيجيتها الحالية ضرورة تأسيس فرعين جديدين على مدار السنوات 

تظهر كبنك، ولكن تتحرى المؤسسة  القليلة القادمة وإدخال منتجات إضافية، وال ترغب المجموعة في أن

  . إمكانية تحويلها إلى شركة والتي قد تساعد في جذب مصادر تمويل جديدة

  

   مؤسسة التنمية الريفية
  

لتساعد المهمشين من خالل مشروعات  1998تأسست مؤسسة التنمية الريفية كمنظمة غير حكومية في عام 

في صور ولكن منذ أن وسعت انتشارها في مناطق مختلفة  التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبدأت عملها

على الرغم من تركيزها على منطقة الجنوب اللبناني، وللمؤسسة ) بنت، حسبية، جبل، كفر كيلة، وماريجون(

أربعة برامج مختلفة أال وهي برامج زراعية وبرامج للتدريب المهني وبرامج للخدمات االجتماعية وبرامج 

  . ي الصغرلالئتمان المتناه

  

، بمبادرة من بنك عوده، وهو بنك تجاري لبناني 1999تأسس برنامج االئتمان المتناهي الصغر في عام 

هناك سبعة . ويستهدف المشروعات الصغيرة التي ليس لديها القدرة على الحصول على قروض البنوك

تمويل متناهي وهي مؤسسة ) أربعة مسئولي قروض، ومشرف ومحاسب ومدير(موظفين في المشروع 

الصغر تعمل بصورة جيدة لها عالقة متداخلة مع برنامج الحسابات وتقدم كل البيانات الالزمة إلشراف 

والخروج بتقارير، وعينت المؤسسة متخصص تكنولوجيا معلومات ليعمل جزء من الوقت مع فريق االئتمان 

  . مراجعتها خارجياً سنوياً تتم لمؤسسة مراجع حسابات داخلي ولكنالمتناهي الصغر، وال تعين ا

  

التنمية الريفية ثالث أنواع مختلفة من القروض الفردية للبنانيين، والفلسطينيين ممن لديهم وضع  تقدم مؤسسة

دوالر أمريكي، على أن تكون القيمة  4000دوالر وحتى  500قانوني، وتتراوح قيمة القروض ما بين 

دوالر بالنسبة للقرض األولي،  1.500لمشروع التجاري مبدئياً، ودوالر بالنسبة ل 2.500: المبدئية كما يلي

شهراً بالنسبة  30دوالر أمريكي بالنسبة لقرض تحسين السكن، ويمكن أن تكون فترة سداد القرض  2.000و

  . شهراً، وال يوجد فترة سماح 18لقروض المشروعات التجارية، ولكنها في المتوسط 

  

موعة حتى تكون متوافقة مع الثقافة المحلية، ألن اللبنانيين بصفة عامة ال ال تعمل المؤسسة في قروض المج

يحبون المشاركة بالمعلومات أو التحدث عن مشكالتهم المالية، وتقدم مؤسسة مساعدة التنمية الريفية خدمات 

 ثل مؤسسة التنميةمتنمية مشروعات في شكل تدريب سواء كان مباشرة أو بالمشاركة مع منظمات أخرى 

الصناعية لألمم المتحدة، في الماضي، كان معنى األسلوب القديم أن العمالء ال يقدرون خدمات تنمية 

التنمية الريفية تخطط حالياً لتعديل  احتياجاتهم الفعلية، ولكن مؤسسةالمشروعات المقدمة ألنها ال تتماشى مع 

  . أسلوبها مع هذا التدريب
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بالمائة باإلضافة إلى رسوم تأمين مرة واحدة  12ئدة سنوية ثابتة بنسبة التنمية الريفية رسوم فا تفرض مؤسسة

بالمائة من قيمة القرض لتغطي حاالت الوفاة أو اإلعاقة، وال تطلب أي ادخارات إجبارية ولكن البد  3بنسبة 

  . دوالر أمريكي 1.500دوالر وضامنين للقروض أكثر من  1.500من وجود ضامن بالنسبة للقروض حتى 

  

 30> ( 0.8، و)يوم واحد> (بالمائة  1.98التنمية الريفية هو  بة لقروض مؤسسةمعدل الفائدة األساسي بالنسو

، فأن معدل األساسي كان أقل من التمويل النقدي الذي تبرعت به 2006، فعلى الرغم من أنه أثناء حرب )يوم

وكانت هناك ضرورة إلعادة الجدولة في  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والذي ساعد في منع المتأخرات

أما مع حلول . دوال يومياً في أول شهر 0.50حاالت قليلة أثناء الحرب، وقد كان جزاء التأخر في السداد 

كانت المحكمة قد شاركت في ثالث قضايا فقط بسبب عدم السداد وقد تم إلغاء قروض  2007أغسطس 

  . دوالر 800بإجمالي 

  

يوم لكي تستعرض طلبات القروض وتتكون اللجنة  على  14التنمية الريفية كل  ن لمؤسسةجتمع لجنة االئتمات

) نائب الرئيس، ورئيس البرنامج الزراعي ورئيس برنامج االئتمان المتناهي الصغر(أفراد  3األقل من 

خالل  وبمجرد توقيع أوراق عقد القرض، يتم توزيع الشيكات من خالل بنك عوده، على أن يتم السداد من

  ). يتم المطالبة بدوالر عن كل مدفوع(البريد اللبناني 

  

التنمية الريفية مستمر ويتزايد في نصيبها للسوق في جنوب  مان المتناهي الصغر لمؤسسةويعد برنامج االئت

لبنان، وعلى الرغم من أن هناك تفكير في المزيد من التوسع، إال أن المؤسسة ليست لديها خطط محددة لهذا 

من (الوقت الحالي، فأولوياتها الحالية هي تدريب الموارد البشرية وبصفة خاصة إدارة دورة القرض في 

التنمية الريفية بصفتها منظمة غير حكومية أن تساعد على االدخار على  وال يمكن لمؤسسة) وفيما بعدالتقييم 

على المدى البعيد فأنها تنوي أن  الرغم من أنها ترى إمكانية عظيمة إلدخال منتج االدخار من خالل البنك،

  . تتحول إلى مؤسسة مالية غير بنكية

  

  المعونة المھنية المتبادلةمؤسسة 
، وهي منظمة غير حكومية تركز على التمويل المتناهي الصغر، وقد أسس هذه 1994تأسست في عام 

وا أن هناك حاجة لدعم االجتماعيين الذين شعر والمتخصصينالمبادرة رجال األعمال والعاملين بالبنوك 

 1975المستثمرين في إقامة مشروعاتهم لكي تكون مستمرة وخلق فرص عمل أثناء الحرب األهلية فيما بين 

، وتسعى المنظمة بصفة أساسية لتحقيق أهداف اجتماعية بدالً من التركيز على الفائدة بفرض 1990 –

سي من االتحاد األوربي ومنظمات غير حكومية وتحصل المؤسسة على تمويلها األسا. معدالت فائدة مرتفعة

  . 46إيطالية وأسبانية وبنوك

  

وكان  سعيد، وبعكة/ كسرون، شوف/ صيدا وبترون، جبلباإلضافة إلى بيروت كانت تلك المؤسسة نشطة في 

متطوع من كل المهن، ويدير استشاري محاسبة  40، و)موظف ائتمان لكل فرع إقليمي(موظفين  10بها 

                                                 
  ھذه المنظمات ليس لھا اسم   46
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) وهذا هو التحكم(لمالية والحاسبية للبرنامج ثالث مرات أسبوعياً بما في ذلك تقييم إجراءات القرض الجوانب ا

  . لمنع الخداع، ال تكون هناك أي مراجعة خارجية إال بناء على طلب الممول بسبب التكلفة الباهظة

  

ولكل أنواع المشروعات، ) نيينال الفلسطي(تقدم المنظمة قروض فردية وعائلية وجماعية للمواطنين اللبنانيين 

وتفرض معدل فائدة سنوي ) مع وجود بعض االستثناءات(دوالر  5.000وتصل قيمة القرض بحد أقصى إلى 

في شكل  نبالمائة، تحكم السياسة المؤسسية أي زيادة في معدل الفائدة، والضمان يمكن أن يكو 10ثابت 

غرامة تأخير، % 9التأخر في السداد في فرض أرض، أو بضمان مرتب المقترض، أو الضامن، ويتسبب 

  . وتلغي المؤسسة ما يصل إلى خمس قروض سنوياً

  

 700بالمائة من كل القروض الموزعة وتتراوح ما بين  80تمثل القروض الفردية أو العائلية ما يقرب من 

دوالر، ويمكن  7.500دوالر أمريكي في حالة تكرار القرض فيمكن أن يصل الحد األقصى إلى  5.000إلى 

 8، وحساب لـ )دوالر 15.000دوالر للفرد أو إجمالي  2.000(أفراد  10أن تشمل القروض التعاونية حتى 

بالمائة أخرى من محفظة القرض، ويمكن أن تقدم القروض الجماعية ألناس ال تربطهم عالقة قرابة ولكنهم 

  . بالمائة من المحفظة 12الر وحساب دو 10.000إلى  2.000يعملون في نفس المشروع لتتراوح ما بين 

  

، وعادة ما )شهور 4بحد أقصى (شهر مع وجود فترة سماح تحدد أثناء عملية التقدم بالطلب  24مدة القرض 

على سبيل المثال بالنسبة للمشروعات الزراعية قد (يكون السداد شهري، ولكن الجدول يعتمد على القطاع 

شيكات ويتم توزيعها في الخامس والعاشر والخامس عشر من كل  ، ويتم التوزيع من خالل)يكون موسمي

  . يرافق أخصائي االئتمان العميل عندما تذهب أو يذهب إلى البنك للحصول على القرض. شهر

  

مليون  9قرض قيمتها أكثر من  2100إجمالي  وزعت مؤسسة المعونة المهنية المتبادلة 2007يونيو  ومنذ

ي أثناء مليون دوالر، وف 1قرض قيمتها  700ا المعلقة في ذلك الوقت حوالي دوالر، وتتكون محفظة قروضه

بالمائة، وفي فترة الحرب األهلية كانت  92على معدل سداد للقروض بنسبة حافظت المؤسسة  2006حرب 

، عندما 2006بالمائة، وتقريباً تأثر كل عمالء المشروعات التجارية أو المشروعات بصراع عام  80أقل من 

جد معظم العمالء أنه من المستحيل سداد قروضها، وبالتالي تقدمت المؤسسة بمقترح إلعادة جدولة جزئية، و

  . ثم تم توزيع قروض جديدة بشروط أفضل أو بدون فائدة

  

المحاسبة لغير "لى القروض تقدم المؤسسة تدريب بدون تكلفة للمشاركين بما في ذلك ورش عمل باإلضافة إ

، وال تقدم تلك التدريبات المذكورة عاليه إال للعمالء "كيف تبدأ مشروع تجاري"، و"تسويقال"، و"المحاسبين

من تحديد العمالء  إستراتيجية مكنت مؤسسة المعونة المهنية المتبادلة ولكنها اآلن مفتوحة لغير العمالء وهي

  . الجدد المتوقعين

  

ولكن قيمة . لب غير المسدد في مناطق معينةأن تتسع في انتشارها اإلقليمي وقد حددت الط تود المؤسسة

إقراض المؤسسة محدودة للغاية مقارنة بغيرها من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر، وبالتالي فأن االفتقار 

لى التدريب الذي تقدمه المؤسسة لعمالئها فأنها تود أن تنمي العاملين بها، التمويل يمنع التوسع، باإلضافة إ إلى



 40

ت التدريبات المتاحة مكلفة للغاية قد تكون عامة جداً، وبالتالي تسعى المؤسسة إلجراء تحديد ولكن اختيارا

  . احتياجات تدريبية بواسطة شخص مستقل أو مؤسسة مستقلة يمكن أن تضع تدريبات مناسبة تماماً للمؤسسة

  

  التمكين 
  

، وتدير المنظمة أنواع مختلفة 2002وقد سجلت كمنظمة غير حكومية في عام  1996أنشئت التمكين في عام 

قضاء  ،حاصبيا، الشوف، عالية، بعبدا(مل في ست مناطق في لبنان من المساعدة ومشروعات التنمية وتع

ومن بين مبادراتها برنامج تنمية المشروعات الريفية والذي يتضمن قروض متناهية ) راشيا، غرب البقاع

ا، وتمنح قروض المشروعات ألفراد ومجموعات الصغر وقروض صغيرة للبدء في مشروعات ولتنميته

  . وتوزع من خالل بنك بيبلوس وبنك دي روما وكذلك تسدد فيهما األقساط

  

شهر، وفترة سماح بحد  24دوالر بفترة سداد تصل حتى  3000تقدم القروض التجارية بقيمة تصل إلى 

القروض الزراعية لقيمة تصل إلى وتمتد . بالمائة 9وتفرض نسبة فائدة سنوية ثابتة . أقصى ثالث شهور

شهور، وتفرض معدل فائدة  6شهراً وفترة سماح بحد أقصى  36دوالر مع فترة سداد تصل حتى  8000

دوالر أمريكي تقريباً  970.000وزعت التمكين قروض بقيمة  2007وفي سبتمبر . بالمائة 5.5سنوي ثابت 

  . تسدد الطلبات الموجودة مشروعا، وتأمل المؤسسة أن تتسع إقليمياً لكي 325لـ

  

  مؤسسة ھيراري 
  

كمنظمة ال تهدف إلى تحقيق ربح تسهل القرض للشباب الذين  1979تأسست مؤسسة هيراري في عام 

يتقدمون لمؤسسات التعليم العالي، وتخطط المؤسسة أن تنشئ منظمة ال تهدف إلى تحقيق ربح لكي تخدم 

إلى سبع مسئولي قروض، وتود اً ست فروع بها من خمس ولديها تقريبالعمالء بمنتجات قروض رخيصة، 

المؤسسة أيضاً أن تقدم خدمات لتطوير المشروعات بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وقد 

أعدت خطة مشروعات مفصلة للغاية بها تفاصيل مالية لمدة خمس سنوات، وتضم الكثير من الخبراء في 

  . ر الذين يقدمون لها االستشارات من بينها محمد يونسمجال التمويل المتناهي الصغ

  

، والمؤسسة بالتالي تبحث عن 2008ويتوقع أن برنامج التمويل المتناهي الصغر المخطط له أن يعمل في عام 

  . تمويل للبدء وعن الدعم الفني لتدريب مسئولي القروض، وهناك خطة لتمويل البرنامج الجديد بالفعل

  

  مؤسسة مجذومي 
  

برامج، وقد تأسس برنامج االئتمان المتناهي الصغر في عام  6وبها  1997تأسست مؤسسة مجذومي في عام 

بدعم من خبراء التمويل المتناهي الصغر، وهو يقدم خدماته ككيان مستقل، والبرنامج به سبع موظفين،  1998
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وهو أيضاً مسئول (ض الوقت أربع يروجون لالئتمان وثالث موظفين آخرين بالمكتب الرئيسي، ومحاسب لبع

  ). عن برامج أخرى

  

تقدم المؤسسة قروض للبدء في مشروعات وقروض شخصية وقروض للمشروعات بالنسبة للبنانيين في 

دوالر، والبد من وجود ضمانات شخصية للحصول  1.000دوالر وحتى  500المتوسط تبلغ قيمتها ما بين 

 1.000شهور، وبالنسبة للقروض حتى  6ر فأن مدتها هي دوال 500على االئتمان، بالنسبة للقروض حتى 

شهراً، وهناك فترة سماح شهر  18دوالر فمدتها  3.000شهراً، والقروض التي تصل إلى  12دوالر فمدتها 

 18، ثم قل هذا السعر ليصل إلى 2006بالمائة حتى  22واحد، وتفرض المؤسسة سعر فائدة سنوي ثابت بـ 

  ). معدل على المصروفات اإلداريةيشتمل هذا ال(بالمائة 

  

فأن البرنامج كان  2007برنامج االئتمان المتناهي الصغر قاصراً على منطقة بيروت العظمى وحتى سبتمبر 

تمثل . دوالر في بن بلوم والتي توزع قروض المؤسسة 200.000عميل نشط، ومحفظة معلقة بـ  320به 

بالمائة من القروض الموزعة  65ه، وما يقرب من من عمالئبالمائة  68من المنزل  النساء الالئي يعملن

بالمائة األخرى للمشروعات التجارية في مجال  35امتدت للمشروعات في مجاالت قطاع التجارة، والـ 

  . قطاع الخدمات

  

  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  

ولكن يقدر أن . الجئ مسجل 380.000ن، وما يقرب من معسكر رسمي لالجئين الفلسطينيي 12في لبنان 

، ويصنف الالجئين الفلسطينيين على أنهم أجانب وليس لهم حقوق 47منطقة أخرى غير رسمية 15هناك 

سياسية أو اجتماعية أو مدنية في لبنان، ومصدر دخلهم األساسي هو العمل من خالل وكالة األمم المتحدة 

سطينيين في الشرق األدنى، والحوالت النقدية، والعمل مع المنظمات الفلسطينية، إلغاثة وتشغيل الالجئين الفل

  . والمتاجر والمشروعات الصغيرة التي تقع في داخل معسكرات الالجئين

  

في برامج التمويل المتناهي الصغر  يينوتعمل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطين

غر في لبنان مع التركيز على المناطق الحضرية حيث تقع معسكرات الفلسطينيين، والمشروعات المتناهية الص

ويستخدم البرنامج ضمانات موظفي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين والمنظمات غير 

الالجئين  ولوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل. ، وموظفي البنوك كضمانات48)والعاملين بها(الحكومية 

مليون دوالر في رأس  1.5، بناء على 2007مليون دوالر حتى سبتمبر  1.05الفلسطينيين محفظة معلقة بـ 

  . المال

  

                                                 
  المخيمات غير الرسمية ليس لھا الحق في الحصول على خدمات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   47
  تقدمت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بتأمين مزيد من فرص الضمان من خالل المنظمات غير الحكومية   48
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وتقدم قروض . شهر وفترة سماح ستة شهور 36وتقدم القروض الميسرة والقروض التجارية بفترة سداد 

لمتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وتفرض وكالة األمم ا. شهراً دون فترة سماح 24اإلسكان لمدة 

 5إلى  4هي ما بين ) يوم 30أكثر من (المخاطر  ومحفظة، 49بالمائة سنوياً على القروض 7بنسبة فائدة 

  . في المعسكر في شمال لبنان 2006من حرب  ةبالمائة بسبب الخسائر الكبير

                                                 
يشمل سعر الفائدة ھذا المصروفات اإلدارية، ويتم شرح معدل الفائدة للعمالء على أنھا مصروفات إدارية أو مصروفات خدمات   49

  الحالل / دأ الحراموليست فائدة بسبب مب
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  دراسة الطلب 3

  
  

لى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في لبنان بالتفصيل، يتناول هذا الفصل دراسة الطلب بالسوق ع

ثم يتم تحليل دوران . بما في ذلك حجمها وعمرها وهيكل ملكيتها وإدارتها وكذلك عالقتها بالموردين والعمالء

وهوامش ربح واالستثمارات الماضية والمستقبلية لتلك المشروعات، وأخيراً يتم عرض االستخدام الحالي 

  المستقبلي المتوقع على الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية  والطلب

  

  ملخص مسح طلب السوق.1المربع

  العالقات البنكية 

هم نم 86.9من كل من أجري عليهم المسح خدمات بنكية، وكانت هناك نسبة  63استخدم حوالي  •

الخدمات المستخدمة حسابات لديها حسابات جارية في البنك، ويأتي في المرتبة الثانية والثالثة من 

  . االدخار والشيكات

وأقلها ) أجري عليهم المسح بالمائة ممن 71تقريباً (تعد بيروت األعلى في استخدام الخدمات البنكية  •

 ). بالمائة 47( في صيدا

  

  المعرفة بالقروض ومفهومها 

ل أو صعب للغاية أو بالمائة من المشروعات التي تم مقابلتها أنه مستحي 52.5ما يقرب من  اعتبر •

  . بالمائة أن األمر سهل 42.2صعب الحصول على قرض من بنك تجاري في حين وجدت 

بالمائة ممن أجري عليهم المسح فقد كان االفتقار إلى الضمانات أعظم صعوبة في  38بالنسبة لـ  •

ية في الحصول على قرض، وقد أتت معدالت الفائدة المرتفعة للغاية واإلجراءات الطويلة للغا

بالمائة ممن طبق عليهم المسح على  22بالمائة ثم  29بنسبة (المرتبة الثانية والثالثة في أكبر العوائق 

 ). التوالي

ثم . بالمائة 76.1تعد قروض السيارات هي أعظم منتج ائتمان معروف، بمستوى معرفة يصل إلى  •

 11.9ئة، ولم تكن سوى نسبة بالما 68.5تأتي قروض اإلسكان في المرتبة الثانية بنسبة معرفة 

 بالمائة فقط ممن أجري عليهم المسح ال تدري أي شئ عن أي نوع من أنواع القروض 

  

  القروض الرسمية 

بالمائة حصلت على  24.5بالمائة فقط من حجم العينة طلب قرض من مصدر رسمي و 32قدم  •

  . قرض

تقدموا بطلب للحصول على قرض، أعلن بالمائة الذين تم إجراء المسح عليهم والذين لم ي 68من بين  •

 .بالمائة منها أنهم ال يجدون أي سبب وراء عدم التقدم بالحصول على قرض 56

يبمائة حصلت عليه  83.2من بين من أجري عليهم المسح والذين حصلوا على قرض، كان هناك  •
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 بالمائة من كفاالت  1.5بالمائة من مؤسسة تمويل متناهي الصغر، و 6.9من بنك، 

ممن أجري عليهم المسح والتي تقدر ما بين ) بالمائة 42.2(حصلت النسبة األكبر من القروض  •

 دوالر مع وجود قيم قروض متشابهة تقريباً تمنح فوق وأقل من هذا النطاق  16.667دوالر،  3.334

  

  القروض غير الرسمية 

  ر رسمي بالمائة حصلوا على قرض من مصدر غي 27.8من بين إجمالي عينة المسح،  •

 – 1.667دوالر ، و  1.667 –دوالر  668كان حجم القروض غير الرسمية المنتشـرة مـا بـين     •

 دوالر  3.333

 48.5(من القروض غير الرسمية ال تطالب بفائدة وعدد كبير منهـا  ) بالمائة 92(األغلبية العظمى  •

 . شهراً 18فترة سدادها تتخطى ) بالمائة

  

  طلب القروض مستقبالً 

المسح مهتمين بالحصول على قرض في  بالمائة ممن أجري عليهم 35.8الي اك تقريباً حوسيكون هن •

  المستقبل لو سنحت لهم الفرصة 

على الرغم من أن قيمة القرض المرغوبة عالية، إال أن التقدير الواقعي لمتوسط حجم القرض بنـاء   •

 . شهراً 12ة تقترب من دوالر في فتر 1.500على القدرة على السداد قد تصل إلى ما يقرب من 

 12بالمائة ممن أجري عليهم المسح إلى أن فترة سداد القرض المرغبة هي أقـل مـن    26.8أشار  •

 . شهراً 18عن أن فترة السداد التي تريدها هي أكثر من ) بالمائة 59.5(شهر، وأعربت األغلبية 

ن في سداد معدل فائدة سنوي أنهم يرغبو) بالمائة 47(أظهر القاسم األكبر ممن أجري عليهم المسح  •

 14.7وهنـاك  . بالمائة 5 – 1بالمائة عن رغبتهم في سداد  33.9بالمائة، في حين أعرب  10 – 6

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة عن رغبتها في سداد نسبة فائدة سنوية أكثر من 

  . بالمائة 10

   2007، الدولي مؤسسة التمويلالبيانات الخاصة بمسح : المصدر

  

  المنھجية 
  

كان من بين التحديات األساسية لتصميم دراسة سوق هو االفتقار إلى قاعدة بيانات قومية حديثة، فقد أجريـت  

، ولم يحسب التغيرات التي حدثت في القطـاع  1996اإلدارة المركزية لإلحصاء آخر إحصاء لبناني في عام 

ة حديثة قام بها منتدى البحث االقتصادي في القاهرة على مسح ، وقد اشتملت دراس2007 – 1996في الفترة 

نتائج تمثـل فقـط مسـتوى    الولكن الحظت تلك الدراسة أن . ةميداني مبدئي لعالج االفتقار إلى العينة الممثل

  . 50الوحدة اإلدارية للمحافظة وليست على المستوى القومي

  

                                                 
 "المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة في لبنان" 2006منتدى البحث االقتصادي،  50
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ات المتاحة بعدما وجدوا أن هناك نقـص فـي بيانـات    اختار فريق البحث عينة المسح بناء على أفضل البيان

اإلحصاء التي يمكن االعتماد عليها، وحدد الفريق بيروت الكبرى وبلعبك، وصور وصيدا على أنها المنـاطق  

الجغرافية األساسية للمسح بسبب التركز العالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة فيها وبسبب تمثيلهـا  

قابلة كل المشروعات التي تقع في المناطق الحضرية حيث تتركـز المعـدالت األعلـى    وقد تم م. الجغرافي

للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وهكذا فأن المسح لم يشمل القطاع الزراعي ولكنه ركز على التجارة 

  . واإلنتاج وقطاعات الخدمات

  

استبيان شبه منظم على  لوجه مستخدماً وقام بإجراء مقابالت وجهاً 2007وقد أجري مسح السوق في سبتمبر 

فـي   282(مشروع متناهي الصغر ومشروع صغير في األربع مدن التي سـبق ذكرهـا    539عينة حجمها 

وقد اشتمل المسح فـي منطقـة بيـروت    ). في بلعبك 51في صيدا، و 95في صور،  111بيروت العظمى، 

. والتي تمثل سكاناً مختلفين في خلفيـتهم العرقيـة   الكبرى على رقم مختلف للمناطق األفقر والضواحي النائية

وقد قام فريق البحث بإجراء المقابالت في لبنان وقد تم االستعانة بهذا الفريق المدرب وذلك بإشراف من كلية 

وقد تم إتمام البيانات وعملية وضع األكواد باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلـوم  . فرانكفورت للتمويل واإلدارة

  . اعيةاالجتم

  

 5المشروع الذي به من موظف إلى : استخدم المسح التعريفات التالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

، 51موظف يعتبر مشروع صغير 49إلى  6يعتبر مشروع متناهي الصغر في حين أن المشروع الذي به من 

يين، وواحد في معسكر لالجئين الفلسطينأحداها في الباص (وقد تم عقد العديد من اجتماعات المناقشة البؤرية 

   52، أثناء وبعد مسح السوق للتحقق من النتائج وجمع المزيد من البيانات النوعية)صيدا، وآخر في صور

                                                 
تنطبق تعريفات متنوعة على قطاعات المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة اللبنانية، فعلى سبيل المثل يعرف  51

. موظف بغض النظر عن المعايير المالية 40نھا الشركات التي بھا حتى صندوق ضمانات كفاالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأ
موظفين على أنھا مشروع متناھي الصغر، والتي  4ومن ناحية تعرف اإلدارة المركزية لإلحصاء في لبنان المشروعات التي بھا حتى 

 . نھا مشروع متوسط الحجمموظف على أ 100بھا أكثر من خمس موظفين على أنھا مشروع صغير، والتي بھا أكثر من 
ادخر . المشاركون في المجموعات البؤرية على دراية جيدة بقطاع البنوك، واستخدم كثيرون منھم خدمات القطاع بصفة منتظمة 52

معظم المشاركين أيضاً بصفة منتظمة بناءعلى عائد المبيعات من مشروعاتھم، وقد كان المستثمرين الذين شاركوا في المجموعات 
ية متكاسلين في أخذ قروض ألنھم يخشون أال يتمكنوا من سدادھا بسبب معدالت الفائدة المرتفعة أو بسبب عدم المعرفة بالتطورات البؤر

  . السياسية المستقبلية
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  الخصائص االقتصادية االجتماعية 
  

  توزيع الحجم وعمر المالك والنوع 
ي تم مقابلتها مشروعات متناهية الصغر كانت األغلبية العظمى في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة الت

يصنفون على أنهم مشـروعات صـغيرة،   ) بالمائة 5.8( 31، وفقط )بالمائة من عينة المسح 94.3أو  508(

بالمائة  76.4(وكان األغلبية العظمى من المستثمرين التي أجريت معهم المقابالت لدراسة السوق من الذكور 

يتماشى العدد القليل للمستثمرين من النساء مع األرقام العامة للنسـاء فـي   و). بالمائة من اإلناث 23.6مقابل 

  . بالمائة 29لبنان ممن على قوة العمل، حيث تقدر حالياً بأنها حوالي 

  

عامـاً، ولكـن    55إلى  25باألسفل فأن أغلبية المستثمرين الذين تم مقابلتهم كانوا ما بين  1كما يظهر الشكل 

  عاماً  55أكثر من ) بالمائة 21.8(ياسها كان هناك نسبة يمكن ق

  

  ) 539= العدد (سن المستثمرين اللبنانيين . 1الشكل 

1,1%
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   2007، مؤسسة التمويل الدوليبيانات مسح : المصدر

  

  التوزيع اإلقليمي والقطاعي 
ولكن أغلبية  أن االقتصاد اللبناني متنوع للغاية بالنظر إلى حجم المشروع، والقطاع واستخدام الخدمات المالية

المشروعات التي أجريت معها المقابالت كانت من قطاع التجارة في كل المدن التي اشتملت عليها الدراسـة،  

بالمائـة لقطـاع    13.4بالمائة لقطاع الخدمات، و 26بالمائة تنتمي لقطاع التجارة، و 63.1ومن بين اإلجمالي 

  . اإلنتاج

  

 31متناهية الصـغر و لمشروعات ا) بالمائة 94.2( 508الصغر، المتناهية  539من بين كل المشروعات الـ 

 127يملكها مسـتثمرون ذكـور، و  ) بالمائة 76.4(مشروع  412مشروعات صغيرة، وإجمالي ) بالمائة 5.8(
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مستثمرين إناث لتعكس حقيقة أن الذكور ما زالوا يسيطرون على القطاع االقتصـادي، ومـن   ) بالمائة 23.6(

 7.1(فقـط   9يملكن مشروعات متناهية الصغر فـي حـين أن   ) بالمائة 92.9( 118 ،127بين المستثمرات 

 390وهكذا أيضاً بين المستثمرين من الرجال الذين أجري عليهم المسـح  . يملكن مشروعات صغيرة) بالمائة

يملكون مشروعات صغيرة وهكذا ) بالمائة 5.3(فقط  22يملكون مشروعات متناهية الصغر و) بالمائة 94.7(

  . بالمائة من اإلناث الذين أجري عليهم المسح يملكون مشروعات صغيرة 7.1بالمائة من الذكور و 5.3فأن 

  

  ). ، إجابات متعددة539= إجمالي (عينة المسح اللبنانية بالمنطقة والقطاع . 8جدول 

  إنتاج   خدمات   تجارة   

  11  14  27  بلعبك 

  12  24  60   يداص

  13  33  68  صور

  36  69  185  بيروت 

  72 140 340  إجمالي 

   2007 مؤسسة التمويل الدولي بيانات مسح: المصدر

  

نسبة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي أجري عليها المسح فـي قطاعـات    6كما يظهر الجدول 

بل أن هنـاك عـدد صـغير مـن     . شبيهة في كل مدينة في الدراسة التجارة والخدمات واإلنتاج والتي كانت

  . شروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي شاركت في أكثر من قطاع مثل اإلنتاج والتجارةالم

  

اشتمل قطاع التجارة على تجارة الجملة وتجارة التجزئة وكذلك المشروعات التي تهتم بكل من أنشطة الجملة 

مشـروعات تجـارة    بالمائة من المشروعات التي أجري عليها المسح يـديرون  2.5والتجزئة، وبالتالي فأن 

وقد اشتملت المشـروعات المتناهيـة الصـغر    . بالمائة لكالهما 8.3بالمائة للتجارة بالتجزئة،  52.3بالجملة، 

، )بالمائـة  7.3(، كوافير )بالمائة 1.7(ترزي / ، خياط)بالمائة 4(والصغيرة في قطاع الخدمات على مطاعم 

وقد اشتمل قطاع اإلنتاج علـى  ). بالمائة 11.7(ت أخرى وخدما) بالمائة 1.2(، سائقين )بالمائة 3.5(إصالح 

  ). بالمائة 10.8(وغيره من اإلنتاج ) بالمائة 0.2(، نجارة )بالمائة 3.7(مشروعات تعمل في اإلنتاج الغذائي 

  

  الوضع القانوني 
ليس  بالمائة فقط ممن أجري عليهم المسح 14الغالبية العظمى من المشروعات مسجلة ويملكها شخص واحد، 

  . لديهم أي شكل من أشكال التسجيل وبعضهم من الالجئين الفلسطينيين

  

  ) 535= العدد (الوضع القانوني : 9جدول 

  %  العدد   

  % 14.0  75  غير مسجل 

  % 69.2  370  مالك واحد 
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  % 9.3  50  شركة محدودة 

  % 7.1  38 شركة مشتركة 

  % 0.4  2  أخرى 

  %100.0  353  إجمالي 

   2007 مؤسسة التمويل الدولي ت مسحبيانا: المصدر

  

  بنية العمل والسن 
 20أن النسبة األكبر من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي أجري عليها المسح تعمل منذ أكثر من 

سـنة   20 – 11، و)بالمائة 26.9(سنوات  10 – 4، وهناك نسبة أخرى كبيرة تعمل من )بالمائة 27.8(عاماً 

، والبد وأن نالحظ أن المشروعات التي ظهرت في خالل األربع سنوات الماضية شكلت مـا  )بالمائة 14.5(

فتحديـداً  . بالمائة من العينة، وهو رقم كبير فيما يتعلق بالفترات األخيرة من الصراع في لبنان 30يقرب من 

بالمائة خالل  19.5ة، ت أثناء السنة السابقروعات التي أجري عليها المسح تأسسبالمائة من المش 11.3هناك 

  . الثالث سنوات الماضية

  

عاماً  20من المالحظ أيضاً أن معظم المشروعات العاملة في كال من التجارة واإلنتاج كانت مشروعات ذات 

ومن بين المشروعات النشيطة في قطاع الخـدمات هنـاك   ). بالمائة على التوالي 27.1بالمائة،  43.1(فأكثر 

إلى عشر سنوات، موزعة فيما بين المجموعات العمرية، وبالنظر إلى  4ما بين ) بالمائة 30(األكبر النصيب 

 20من المشروعات في بيوت قائمة منذ أكثر مـن  ) بالمائة 34.8(الفروق اإلقليمية كانت هناك النسبة األكبر 

وفيما عدا ذلك . من سنة أو أقل القائمة ألكثر) 17.9(عاماً في حين أن صيدا بها أعلى نسبة من المشروعات 

  . فأن توزيع المشروعات متساوي نسبياً فيما بين المدن

  

، )46.6(اوي إلـى أصـحاب مشـروعات    سأما فيما يتعلق بهيكل العمالة فينقسم من أجري عليهم المسح بالت

هم المسـح  ممـن شـمل  ) بالمائة 76.3(، واألغلبية العظمى )بالمائة 47.7(موظفين  4إلى  2ومشروعات بها 

  . أخبروا أنهم لم يعينوا أي عاملين جدد خالل العام الماضي

  

  تمويل للموقع وللبدء في مشروع 
عملت في مكان ) بالمائة 93.1أو  534من  497(األغلبية العظمى من المشروعات التي أجري عليها المسح 

) بالمائـة  69.8(لمقـار مـؤجرة   بالمائة تمثل بائعي الشارع، ومع ذلك فأن معظم تلك ا 1.9ثابت، مع وجود 

  ). بالمائة 26.1(وليست تمليك 

  

يبدو أن اقتراض المال للبدء في مشروع أمر غير شائع بين المسـتثمرين اللبنـانيين، فمعظـم المشـروعات     

قالت أنها استخدمت مواردهـا الخاصـة   ) بالمائة 87.8(المتناهية الصغر والصغيرة التي أجري عليها المسح 
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بالمائة فقط لجأت إلـى   5.2بالمائة فقط استخدمت االئتمان من مؤسسة وأن  6.5، وأن 53وعاتهاللبدء في مشر

  . االقتراض غير الرسمي من أفراد العائلة أو األصدقاء

  

  اإلدارة 
بالمائة مـن المقـابالت التـي     99.8في معظم الحاالت تقريباً عمل صاحب العمل في المشروع وبالتالي فأن 

للمسح تمت مع صاحب المشروع، ومعظم المستثمرين من اللبنانيين قد تلقوا تعليماً جيـداً،  أجري معها مقابلة 

ومعظم أصحاب المشروعات التي تم أجراء المسح عليها حصلت على شهادة الدراسة الثانوية أو الجامعية أو 

باقيـة أكملـت تعليمهـا    بالمائة ال 26.6بالمائة فقط أمية في حين أن  4.7، )بالمائة مجتمعة 68.9(تعليم فني 

ولكن المستثمرات من اإلناث حصلن على تعليم أفضل مقارنة بالمستثمرين من الـذكور،  . االبتدائي على األقل

بالمائة من المستثمرات التي أجريت معهن مقابالت حصلن على تعليم جامعي فـي مقابـل    39.2في حين أن 

بالمائة من  5.6بالمائة مقارنة بـ  1.6تثمرات كن أميات، بالمائة من الذكور، بل أن قلة من النساء المس 23.2

  . الرجال

  

  العالقات مع الزبائن والموردين 
  

  الموردين 
من المشروعات المتناهية الصغر والصـغيرة التـي تـم    ) بالمائة 19.6(على الرغم من أن النصيب العادل 

) بالمائـة  81.9(ن األغلبيـة العظمـى   مقابلتها قد حصلت على بضائعها من شركات دولية أو موردين إال أ

  . بالمائة فقط 3ولم يوفر تجار الجملة سوى . اعتمدت على السوق اليومي كأهم مصدر للتوريد

  

تبعها هؤالء الذين يدفعون نقداً في وقت مـا  ) بالمائة 70.8(سدد معظم من أجري عليهم المسح نقداً للموردين 

 1أقل مـن  ,بالمائة فقط نقداً مقدماً  3.7ودفعت . جالًالذين يدفعون آ، وهم هؤالء )لمائةبا 46.7(بعد التوريد 

بالمائـة   6ولم يذكر سوى . تسديد الكامل بعد الحصول على البضاعةالدفعت مقدماً مع ) بالمائة 0.6(بالمائة 

لنظـام  فقط من المستثمرين أنهم يسددون بشيكات، في بلعبك يتم السداد نقداً عند الحصول على البضاعة وهو ا

  . األكثر انتشاراً مقارنة بين المناطق األخرى

  

 دبالمائة فقط أشارت إلى أن الموردين أما يمنحون خصماً عن 10.7من بين كل الذين أجري عليهم المسح فأن 

، ومـن بـين هـذه    )بالمائـة  5.1(أو يفرضون فائدة على السداد بعد التوصـيل  ) بالمائة 5.6(الدفع الفوري 

أقروا بأن تخفيض السـعر  ) بالمائة 62.5أو  56من  35(عدد األكبر ممن أجابوا على المسح المجموعة فأن ال

ممـن   18(بالمائة  10 – 6بالمائة ثم تبعها هؤالء الذين أقروا بفائدة تتراوح ما بين  5 – 1أو الرسوم الفائدة 

                                                 
أو أكدت المجموعات البؤرية أن االستثمار في لبنان يميل إلى ادخار أمواله للبدء في مشروع تجاري بدالً من اقتراض من البنوك  53

أشار بعض المشاركين إلى أن ھذا المال المدخر ھو من وظائف سابقة، مشيرين إلى أنھم يحتاجون من ثالث إلى . غيرھا من المؤسسات
  ). بافتراض أن المكان مؤجر(خمس سنوات من االدخار للبدء في مشروعات جديدة 
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التخفـيض أو الفائـدة   ولم يقر أي مسـتثمر بـأن   ) ممن شملهم المسح 4(بالمائة  15 – 11و) شملهم البحث

  بالمائة  25المفروضة كانت أكبر من 

  ) 56= إجمالي العدد (ات بسعر الفائدة عند السداد للمورد غرام/ تخفيض. 10جدول 

  سعر فائدة جزائي على التأخر في السداد   تخفيض على الدفع النقدي   

1 – 5  %  16   18  

6 – 10 %  11  7  

11 – 15 %  2  2  

   27   29  إجمالي 

   2007، بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي:المصدر

  

  المستهلكين 
  

 98.3(كان الزبائن لألغلبية العظمى من المشروعات التي أجري عليها المسح هـم المسـتهلكين النهـائيين    

ن ، اشتمل الزبائن اآلخري)بالمائة 1.1(، والمصدرين وغيرهم )بالمائة 13.7(، يتبعها البائعين بالتجزئة )بالمائة

  . على بنوك ومشروعات التجارية ومدارس مهنية ولكن عدد مثل هؤالء الزبائن كان صغير للغاية

  

نقداً فيما يتعلق بالبضائع أو ) بالمائة 92.6أو  539من  499(عادة ما تسدد األغلبية العظمى من المستثمرين 

يقبلون الـدفع نقـداً بعـد توصـيل      )بالمائة 27.6(مستثمر  149الخدمات، أما فيما يتعلق بأنواع السداد فأن 

نـادراً  . يطلبون الثمن نقداً وكامالً مقدماً) بالمائة 3.2( 17يقبلون الدفع بشيكات، ) بالمائة 4.5( 24البضاعة، 

  . ما تقبل بطاقات االئتمان

  

 وقد ظهر أن استخدام التخفيض في السعر أو عقوبات الفائدة من خالل من أجري عليهم المسح أمر غير هـام 

. تشير أنه ال يوجد أي فرق في السعر بين السداد الفوري أو المتـأخر ) بالمائة 97(حيث أن الغالبية العظمى 

بالمائة فقط من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة بأنها تمنح تخفيض في السعر فوراً للعمالء  2.3أخبر 

  . على السداد المتأخرطالبت بفائدة ) بالمائة 0.8(عند السداد الفوري، وقلة قليلة 

  

  األداء المالي ومنظوره 
  

  حفظ السجالت 
أشاروا إلـى أنـه لـيس    ) بالمائة 33(أنه لديها نظام حسابات، والثلث ) بالمائة 64(أقرت أغلبية المستثمرين 

وألغراض هذا المسح، فأن أي تسجيل يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي للمبيعات يعتبـر نظـام   (لديهم، 

، وتتركز أعلى نسبة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي لديها حفظ سجالت أو )جالتلحفظ الس

  ). بالمائة 57.9(وأقلها في صيدا ) بالمائة 72.7(نظم حسابات في بيروت 
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  الدوران 
ـ  11يظهر معدل الدوران بالنسبة لمن أجري عليهم المسح في الجدول  ي أسفله، وكما يظهر هذا القطاع الجزئ

فأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لديها معدل دوران سنوي أعلى مقارنة بالمشروعات سواء فـي  

  قطاعات الخدمات أو اإلنتاج 

  

  ) 538= اإلجمالي (، معدل الدوران السنوي، بالدوالر األمريكي 11جدول 

ــنوي  ــدوران الس ــدوالر (ال بال

  ) األمريكي

عدد المشروعات المتناهية الصغر 

  لصغيرة وا

نسبة المشروعات المتناهية الصغر 

  والصغيرة 

  % 0.0  0  دوالر  67 – 0

  % 0.2  1  دوالر  133 – 68

  % 0.4  2  دوالر  333 – 134

  % 1.3   7  دوالر  667 – 334

  % 5.4   29  دوالر  1.667 – 668

  % 4.8  26  دوالر  3.333 – 1.668

  % 14.9  80  دوالر  6.667 – 3.334

  % 22.9  123  دوالر  16.667 – 6.668

  % 50.2  270  دوالر  16.667> 

 %100.0 538  إجمالي

   2007، ح مؤسسة التمويل الدوليبيانات مس: المصدر

  

مليـون   25(دوالر  16.667أقر نصف المستثمرين الذين أجري عليهم المسح بأن الدوران السنوي يتخطـى  

ق المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن النتيجة فيما ، تتطابق تلك النتيجة مع المزيد من سو)ليرة لبنانية

يتعلق بعدد الموظفين تشير أكثر على سوق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وفي المقام الثاني أدلـت  

) مليون ليرة 24مليون ليرة و 10( 16.667و 6.667بالمائة من المشروعات أن الدوران ما بين  22.9نسبة 

ـ ) مليون ليرة 10مليون ليرة و  5(دوالر  6.667دوالر و 3.334ا بين بالمائة م 14.9و بالمائـة   12أما الـ

  ). مليون ليرة لبناني 10(دوالر  3.334المتبقية فقد أقرت أن الدوران السنوي أقل من 

  

مالت المشروعات في قطاع الخدمات إلى أن يكون لها دوران أقل من المشروعات في قطاعات التجـارة أو  

بالمائة فقط من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تعمل في الخدمات أشارت  33.6تاج، فنسبة اإلن

بالمائة من المشـروعات فـي التجـارة     54.4دوالر في حين أن  16.667إلى أن الدوران السنوي أكثر من 

) بالمائـة  19.4(ت الخدمية وقد أقرت نسبة أكبر من المشروعا. بالمائة في اإلنتاج أقرت بهذه القيمة 48.6و

 15.3جـارة و بالمائـة فـي الت   13.2دوالر مقارنة بـ  6.667 –دوالر  3.334على أن الدوران في حدود 

دوالر   6.667وقد أقرت نسبة أعلى قليالً من المشروعات الخدمية أن الدوران في حـدود  . جبالمائة في اإلنتا

  . دوالر 1.667 –دوالر  668و  667. 16 -
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فأنه من الواضح أن شهور الصيف أسوأ بالنسبة لمن أجري عليهم المسح مـن باقيـة    2رأينا في الشكل كما 

 38.3لهذا فهي تحـدد بأنهـا   (السنة، فتشير أعلى نسبة إلى يونيو، ويوليو وأغسطس، على أنها شهور سيئة، 

عادة ما يكون شـهر جيـد    وعلى الرغم من أن رمضان )بالمائة على التوالي 46.4بالمائة، و 48.5بالمائة، 

بالمائة أعلى من أي شهر  15بالمائة من المستثمرين الذين أخبروا بأنه أكثر من  31.9بالنسبة للدوران لنسبة 

تعتبره شهر سـئ  ) بالمائة 19.8(، إال أن نسبة )بالمائة فقط 15بـ يتبعه شهر فبراير (آخر على مدار العام 

  . متساوية مما يشير إلى أن الموسم يقدم فرص غير

  

  %) ، في 528= العدد (موسمية الدوران السنوي : 2شكل 

13,9% 15,0%
8,6% 5,7% 3,6% 5,3% 7,4% 10,3%

14,4% 13,6% 10,5% 10,4%

31,9%

67,6% 66,3% 75,7% 77,6%
73,3%

56,4%
44,1%

43,3%

52,9%

73,1% 77,0%

55,0%

48,3%

18,6% 18,7% 15,8% 16,7%
23,1%

38,3%

48,5% 46,4%

32,7%

13,2% 12,5%

34,6%

19,8%
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  مؤسسة التمويل الدولي ، 2007بيانات مسح : المصدر

  

علـى  ) بالمائـة  24.1(لألعمال التجارية  عليهم المسح أن يوم األحد األفضلاعتبرت أعلى نسبة ممن أجري 

بالمائة أن يوم  9.4ليوم، بالمقارنة اعتبرت فقط نسبة الرغم من حقيقة أن كثير من المشروعات تغلق في ذلك ا

  . بالمائة فقط أن يوم الخميس هو األعلى 5.4جيد بالنسبة للمشروعات في حين اعتبرت نسبة الجمعة يوم 

  

  الفوائد 
لكـل   المسح وفقاً لهامش الربح المرجح تم احتساب هامش ربح إجمالي بالنسبة للمشروعات التي أجري عليها

فأن أغلبية المشـروعات المتناهيـة الصـغر     11أو الخدمات، وكما يظهر الجدول / نتجات الممثلة ومن الم

بالمائة  10 – 1والصغيرة التي تم مسحها تقع في أربع فئات متساوية إال وهي تلك التي تكسب فائدة مرجحة 

بالمائـة   30 – 21 ،)بالمائة مـن المشـروعات   29.9(بالمائة  20 – 11، )بالمائة من المشروعات 24.9(
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لمائة أخرى أن أرباحها تتعدى المائـة  اب 3.7، وقدرت 54)بالمائة 24(بالمائة  30، وفوق الـ )بالمائة 25.1(

  . بالمائة

  

  ) مضاعفةبات جا، إ539= إجمالي العدد % (هامش الربح المرجح،  12جدول 

نسبة المشروعات المتناهيـة    نطاق هامش الربح 

صل الصغر والصغيرة التي تح

  على هذا الهامش 

  % 24.9  بالمائة  10 -0

  %29.2  بالمائة  20 – 11

  % 25.9  بالمائة  30 – 21

  % 5.9  بالمائة  40 – 31

  %  7.3  بالمائة  50 – 41

  % 4.6  بالمائة  75 – 51

  % 2.2  بالمائة  99 – 76

  % 3.7  بالمائة +  100

   2007المصدر بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي، 

  

  المنظور والعوائق واالستثمارات المستقبلية 
  

عند اإلجابة عن مسألة الصراع السياسي في لبنان، أظهر من أجري عليهم المسح بعض الحذر تجاه مسـتقبل  

لديهم وجهة نظر سـلبية  ) بالمائة 41.6(مشروعاتهم، في الواقع كان النصيب األعظم ممن أجابوا عن المسح 

متفائلـة  ) بالمائة 32.7(وبقت نسبة معقولة . نقص على مدار السنوات القادمة، متوقعين تجاه التنمية المستقبلية

وربطت أقليـة صـغيرة   . بالمائة أنه سيبقى ثابتاً 21.4معتقدة أن مشروعها التجاري سيزيد في حين اعتقدت 

  . ةمباشرة بين مستقبل مشروعاتها التجارية مع التطورات السياسية المستقبلي) بالمائة 4.3(

  

كانت النظرة السلبية تجاه تطور المشروعات المستقبلية موحدة تقريباً عبر األقاليم والقطاعات، فعلـى سـبيل   

المثال تنبأ الجزء األعظم ممن أجابوا عن المسح في كل المناطق بنقص في المشروعات التجارية على مـدار  

توقعـوا انخفـاض فـي     51مـن   38(تشـاؤما  السنوات القليلة القادمة، وكان المستثمرون في بلعبك األكثر 

في بيروت أعلى معدل ). توقعوا زيادة 282من  79(وكان المستثمرون في بيروت األكثر تفاؤال ) مشروعاتهم

  ). 282من  46(من المستثمرين الذين يعتقدون أن مشروعاتهم ستظل ثابتة 

                                                 
ديم ھامش ربح إجمالي في شكل فائدة، ولو وجد من عندما طرح سؤال عن ھامش ربحھم، كان معظم المستثمرين قادرين على تق 54

أجري عليه المسح صعوبة في اإلجابة عن ھذا السؤال يحسب فريق البحث الھامش بناء على أسعار شراء وبيع من أكثر السلع النشطة 
جمع المعلومات عن  لديه، ھناك أيضاً صعوبات في جمع البيانات بشأن الربح مثلھا مثل الصعوبات التي واجھھا فريق العمل في

ن الدوران الثانوي، فربما أثر االفتقار إلى نظام لحفظ السجالت إلى جانب المھارات اإلدارية المالية والمحاسبية المحدودة على إجابات م
أجري عليھم المسح، واألكثر من ھذا كانت ھناك مشروعات متناھية الصغر وصغيرة ممن شاركت في المسح متباطئة في الكشف عن 

 . بياناتھا المالية
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  االستثمارات الماضية 
اهية الصغر والصغيرة في لبنان تميل إلى إنفـاق كبيـر عنـدما    تشير نتائج البحث إلى أن المشروعات المتن

لكن من الممكن أن المستثمرين يعتبرون أن االستثمارات األصغر ال تستحق ذكرهـا أثنـاء   (تثمرون فيها، يس

لم تسـتثمر  ) بالمائة 56.7أو  536من  304(، وكانت أكثر النتائج الغريبة هو أن أغلبية المستثمرين )المسح

دوالر  688مـا بـين   ) بالمائة 18.5(اتها على مدار السنتين الماضيتين، واستثمرت نسبة كبيرة في مشروع

اسـتثمرت   9.7: تتعدى هذا النطاق اتدوالر في حين أن هناك تقريباً نفس النسبة قد قامت باستثمار 6.667و

  . دوالر 16.667بالمائة استثمروا أكثر من  10.3، و16.667دوالر، و 6.667ما بين 

  

  نوع االستثمار الذي تم خالل العاميين الماضيين وفقاً لكل قطاع. 13جدول 
  إجمالي   أخرى   اإلنتاج   الخدمات   التجارة   

  %   العدد   %  العدد   %  العدد   %  العدد   %  العدد   ) ليرة لبنانية(القيمة 

0 – 100.000  1  0.3%  2  1.4 %  0  0.0 %  0  0.0 %  2  0.4%  

100.001- 200.000   1  0.3%  0  0.0 %  0  0.0 %  0  0.0 %  1   0.2 % 

200.001 – 500.000  3  0.9%  2  1.4%  0  0.0%  0  0.0 %  5  0.9 % 

500.001 – 1.000.000  11  3.2 %  6  4.3%  2  2.8 %  0  0.0 %  18  3.4%  

1.000.001- 2.500.000  16  4.7%  9  6.5%  1  1.4%  0  0.0%  26  4.9 % 

2.500.001- 5.000.000  17  5.0 %  12  8.7 %  8  11.1
%  

0  0.0 %  37  6.9 % 

5.000.001- 10.000.000  22  6.5 %  11  8.0 %  5  6.9 %  0  0.0%  36  6.7%  

10.000.001- 
25.000.000  

35  10.3
%  

13  9.4%  5  6.9%  0  0.0%  52  9.7%  

 <25.000.001   31  9.1%  16  11.6
%  

10  13.9
 %  

1  100.0
%  

55  10.3
%  

59.6  202  ال استثمار 
%  

67  48.6
 %  

41  56.9
%  

0  0.0%  304  56.7
%  

100.0 339  إجمالي 
%  

138 100.0
%  

72 100.0
%  

1  100.0
%  

536  100.
0%  

   2007، مويل الدوليبيانات مسح مؤسسة الت: المصدر

  

ين الماضـيين كانـت بواسـطة    تثمارات التي تمت على مدار العاموفقاً لتوزيع عينة المسح، فأن معظم االس

  . االستثمارات أيضاً يتبع التوزيع العام للعينةمشروعات في قطاع التجارة، فبدا ولو أن حجم 

  

  . %) 334= العدد (أنوع االستثمارات التي تمت في العاميين الماضيين . 3الشكل 
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   2007بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي : المصدر

  

) بالمائـة  61.9(فأن األغلبية العظمى ممن أجري عليهم المسح من المسـتثمرين   3كما يظهر في الشكل رقم 

، ومن بـين  )بالمائة 25.1(والتحديث ) بالمائة 34(استثمروا في شراء المعدات، ثم تبعهم العقارات أو التجديد 

الذين أجري عليهم المسح فأن الذين قاموا باستثمارات على مدار العامين الماضيين كـان أن األغلبيـة    334

استخدموا كـال النـوعين مـن     38قرض و 27خدم استخدمت أموالها، واست) بالمائة 80.5أو  269(العظمى 

  . التمويل لتمويل استثماراتهم

  

  االستثمارات المخططة 
بالمائة من المستثمرين الذين تم إجراء المسح عليهم لم يكن لديهم خطة لالستثمارات المستقبلية بما يتماشى  66

، وعدم استقرار الوضع السياسي في مع وجهة نظرهم التشاؤمية بشأن تطور المشروعات التجارية المستقبلية

بالمائة  11.3ومرة أخرى عندما تكون هناك استثمارات مخططة فأنها تميل أن تكون كبيرة، وهكذا فأن . لبنان

بالمائـة   8.9و) مليون ليرة لبنانيـة  25(دوالر  16.667من المستثمرين كانوا يخططون الستثمار أكثر من 

  ). مليون ليرة لبنانية 25 –مليون ليرة لبنانية  10( 16.667 – 6.667أخرى في نطاق يتراوح ما بين 

  

للمعـدات كمـا هـو الحـال بالنسـبة      ) بالمائة من المشروعات 48.9(وجهت معظم االستثمارات المخططة 

فهو التوسع، الذي اكتسب أهمية، تبع التوسـع  ) بالمائة 36.1(لالستثمارات الحاضرة، أما الهدف الثاني األهم 

  . بالمائة من المستثمرين الذين خططوا لالستثمار لهذا الغرض 22.2والتجديدات مع وجود  العقارات
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  .2007بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي، : المصدر

  
السـتخدامها  ) بالمائة 73.8( 180مستثمر الذين خططوا لالستثمارات في المستقبل، خطط  244من بين الـ 

  . استخدام خليط ما بين أموالهم واالئتمان 28ألخذ قروض ورأى خططوا  36في حين أن من أموالها، 

  

  العوائق 
أن أهم عائق أمام المشروعات هو عدم االستقرار السياسي، أما ثـاني  ) بالمائة 83.8(ذكرت الغالبية العظمى 

ة أن عـدد  ارتبطت المنافسة بحقيق. بالمائة من المستثمرين 23أهم العوائق هو المنافسة والتضخم وقد ذكرهما 

وبالطبع كـان  ) بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 19هو رابع أهم عائق ذكره (العمالء يقل 

  . االفتقار إلى التمويل واحد من العوائق الهامة للغاية مقارنة بعدم االستقرار السياسي والمنافسة والتضخم

  

  ) ، إجابات متعددة500= لعدد ا% (العوائق التي تمنع نمو المشروعات، . 14الجدول 

المشروعات المتناهية الصغر والصـغيرة التـي   %   العائق 

  حددت العائق 

  % 83.8  عدم االستقرار السياسي 

  % 23.0  المنافسة 

  %23.0  التضخم 

  % 19.0  تناقص عدد الزبائن 

  % 14.7  الضرائب باهظة للغاية 

  % 13.7  االفتقار إلى البنية التحتية 

  % 12.1  ار إلى التمويل االفتق

  % 7.3  عوائق أخرى 
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  % 5.8  ال عوائق 

  2007بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي، : المصدر

  

 93.8إلى العوائق واإلقليم فأن عدم االستقرار السياسي هو أهم عائق ذكر خاصة في بلعبك حيث ذكره  بالنظر

لتضخم والمنافسة وانخفاض في عدد العمالء في كـل  بالمائة من المستثمرين، وتبع عدم االستقرار السياسي ا

المناطق ولكن بترتيب مختلف قليالً، مرة أخرى فأن االفتقار إلى التمويل نادراً ما ذكر على أنه مشكلة هامـة  

  . مقارنة بغيره من العوائق األخرى المذكورة

  

  استخدام الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمي
  الخدمات البنكية 

الذين أجري عليهم المسح الخدمات البنكية بغـض النظـر عـن    ) بالمائة 62.8(ت أغلبية المستثمرين استخدم

لمسح لم يستخدموها، وقد وجد أكبر عدد لعمالء البنك فيما بين من أجابوا عن ا) بالمائة 37.2(المنطقة مقابل 

، )بالمائـة  46.8(، وصور )المائةب 54.9(، بلعبك )بالمائة 59.5( طرابلس ها غب، ت)بالمائة 70.9(في بيروت 

  . وصور كانت المنطقة الوحيدة حيث كانت أغلبية المستثمرين ال يستغلون أي خدمات بنكية

  

، علـى  )بالمائة 65.5(ومن بين القطاعات الثالث المختلفة، تستخدم المشروعات في التجارة الخدمات البنكية 

  ). بالمائة على التوالي 58.3بالمائة و 59.3(قليالً  الرغم من أنها تستخدمها في الخدمات واإلنتاج أقل

  

رة التي بين المشروعات المتناهية الصغر والصغي) بالمائة 86.4(كانت الحسابات الجارية أكثر منتج استخداما 

، والتأمينـات  )بالمائة 47.8(، والشيكات )بالمائة 53.7(استخدمت الخدمات البنكية، ثم تبعها حسابات االدخار 

لـم  (، أما أقل المنتجات استخداماً فهي فواتير الخصم يليها المنتجات اإلسالمية وجاري مدين )بالمائة 40.6(

في الواقع، كانت المنتجات اإلسالمية أقل معدل استخدام ). بالمائة على التوالي58.7، 61.8، 62.6يستخدمها 

أكثر ) 32.6(أنهم ال يحتاجون لهذه الخدمة بالمائة، مع مزيد من المستثمرين يقولون  4من بين كل المنتجات، 

  . من أي خدمة

  

بصفة عامة أظهر المسح أن عدد قليل من المستثمرين كانوا مهتمين باستخدام الخـدمات البنكيـة األخـرى،    

وأشارت المنتجات اإلضافية األخرى التي أشار من أجري عليهم المسح اهتمام أقل بها هو حسابات االدخـار  

بالمائـة فقـط    2، لم يظهر سـوى  )بالمائة 4.8(، وقروض السيارات )بالمائة 6.1(والتأمين  ،)بالمائة 7.9(

  . اهتماماً بالمنتجات األخرى ولم يظهر آخرين ممن أجري عليهم المسح اهتماماً بالجاري المدين

  

= دد ع(الخدمات البنكية التي يستخدمها من أجري عليهم المسح ممن يستخدمون خدمات بنكية . 15جدول 

338 (  
  ال يحتاجها   مهتم بتجربتها   استخدام منتظم   لم تستخدم   

  %  العدد   %   العدد   %  العدد   %  العدد   
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  % 2.1  7  % 4.8  16  %86.4  285  %6.7   22  الحساب الجاري 

  %8.5  28  %7.9  26  %53.7  176  % 29.9  98  حساب ادخار 

  %34.5  108  %0.6  2  %10.9  34  %54.0  169  التحويالت المحلية 

  %32.2  101  %1.3  4  %17.8  56  %48.7  153  التحويالت الدولية 

ــة  ــويالت ماليـ تحـ

  لويسترن يونيون 

165  52.5%  40  12.7%  1  0.3%  108  34.4%  

  %20.9  67  %1.9  6  %47.8  153  %29.4  94  الشيكات 

  %32.6  98  %1.7  5  %4.0  12  %61.8  186  المنتجات اإلسالمية 

  %27.1  84  %4.8  15  %16.1  50  % 51.9  161  قروض السيارات 

  %21.1  66  %6.1  19  %40.6  127  %32.3  101  التأمين 

  %29.6  87  %1.4  4  % 6.5  19  %62.6   184  كمبياالت

  % 34.8  16  % 0.0  0  %6.5  3  %58.7  27  حساب جاري مدين 

   2007المصدر بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي، 

  

  االدخار 

من المستثمرين قالوا أنهم لم يدخروا أموال بصفة منتظمة أنظـر  ) بالمائة 62.9(على الرغم من أن األغلبية 

بالمائـة مـن كـل     16.7مستثمر أو  199بالمائة من  45.1(، إال أن القاسم األكبر منهم يفعلون )5الشكل (

 70.4دوالر سنوياً تقريبـاً، فـي الواقـع     6.667، قالت أنهم ادخروا أكثر من )المشروعات التي تم مقابلتها

  ). 14أنظر الجدول (دوالر سنوياً  3.334يدخرون أكثر من بالمائة ممن أجري عليهم المسح 

  

من المشروعات التـي أجـري عليهـا     20.3: كانت البنوك هي أشهر المؤسسات التي توضع بها المدخرات

بالمائـة   6ناك بالمائة ادخروا النقود في المنزل، وه 11.8المسح والتي تدخر بصفة منتظمة استخدمت بنك، و

أخرى احتفظت بمدخراتها في شكل عهدة، وقليلون ادخروا في تعاونيات أو جمعيات أو في شـكل ذهـب أو   

  . فضة

  

  %) ، في 536= العدد (أشكال االدخار المنتظمة : 5الشكل 



 59

11,8%

20,3%

0,2% 0,2%

6,0%

62,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Y es, in cash at home Y es, at the bank Y es, at a co‐
operative/association

Y es, in gold / silver Y es, in inventory
(working  capital)

No, do not save money
regularly

  
   2007بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي، : المصدر

  

  %) ، 199= العدد (مريكي مبلغ االدخار السنوي، بالدوالر األ 16الجدول 
  المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تدخر %   قيمة المدخرات 

  % 1.9  دوالر  67 – 0

  % 1.2  دوالر  133 – 68

  % 1.9  دوالر 333 – 134

  % 1.9  دوالر 667 – 334

  % 8.0  دوالر  1.667 – 668

  % 14.8  دوالر 3.333 – 1.667

  %25.3  دوالر  6.667 – 3.334

  % 24.7  دوالر 16.667 – 6.667

  % 20.4  دوالر  16.667> 

   2007، بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي: المصدر

  

  المؤسسات المالية 
أن بنك عودة لبنان هو أكثر بنك معروف " أي بنك أو مؤسسة مالية تستخدمها؟: "أظهرت اإلجابات على سؤال

 15.7بلـوم  (، يليه بنك لبنـان والمهجـر   )هم استخدموا هذا البنكبالمائة من 22(بين من أجري عليهم المسح 

، ومن بين البنوك األخرى التي حددتها عدد مـن المشـروعات   )بالمائة 11.6(بنك االعتماد اللبناني ) بالمائة

، وبنـك  )بالمائـة  9(، وبنك بيلبوس )بالمائة 9.3(المتناهية الصغر والصغيرة التي اشتملت على بنك فرنسا 

  ). بالمائة 5.8(وبنك لبنان فرنسا ) بالمائة 7.8(ته جنرال سوسي
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بالمائة ممن أجـري   59.3(وفقاً للمنطقة، فيعد بنك فرنسا هو األشهر في بلعبك  ةتختلف شهرة البنوك الرسمي

بالمائة من  18و 26(، وبنك عوده وبنك االعتماد اللبناني في بيروت )بنكيةعليهم المسح يستخدمون خدماته ال

  ). دالت االستخدام على التواليمع

  

  ) ، إجابات متعددة523= العدد % (المعرفة باألنواع المختلفة من القروض، . 17جدول 

  (%) مستوى المعرفة   نوع القرض 

  % 76.1  قروض السيارات 

  %68.5  قروض اإلسكان 

قروض اإلسكان بالنسبة للعائالت ذات الدخل (إسكان 

  )المنخفض

67.3%  

  % 48.4  ك قرض استهال

  %48.4  قرض بضمان كفاالت 

  %32.5  قرض جراحات التجميل 

  %28.1  قرض رأس المال العامل

  % 27.9  المعدات واآلالت 

  %20.7  حساب مدين 

  %11.9  ال أعرف عن أي من األنواع المختلفة من القروض 

   2007 ،بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي: المصدر

  

بعض المستثمرين ال يستخدمون الخدمات البنكية إال أن معظمهم لديهم معرفة عاملة  على الرغم من حقيقة أن

جيداً بخدماتها، عندما ُسألوا عن أنواع االئتمان الرسمي التي يعرفونها، ذكرت األغلبية العظمى من أصـحاب  

 67.3( 55، وقـروض إسـكان   )بالمائة 68.5(ثم قروض اإلسكان ) بالمائة 76.1(األعمال قروض السيارات 

% 48.4، كانت أيضاً هناك معرفة مساوية بقروض االستهالك والقروض التي تضمنها كفاالت بنسبة )بالمائة

من المستثمرين في المسح، وقد لوحظ أن القروض الخاصة بإجراء جراحات تجميل معروفة أكثر من قروض 

من المشـروعات المتناهيـة الصـغر     ةبالمائ 11.9و ) بالمائة 28.1بالمائة مقابل  32.5(رأس المال العامل 

  . الصغيرة ال تعرف شيئاً عن أي من أنواع منتجات القروضو

  

من المستثمرين رأوا أنه من الصعب بل مـن الصـعب للغايـة أو    ) بالمائة52.5(على الرغم من أن أغلبية 

) بالمائة 42.2(مستحيل الحصول على قرض إال أن النصف تقريباً وجدوا أن الحصول على قرض أمر سهل 

، إال أنه من بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي اعتقدت أنـه مـن   )بالمائة 5.3(أو سهل للغاية 

فأن معظمها أما له ضامن أو يعرف أحد أفراد األسرة أو صديق عمل في  السهل للغاية الحصول على قرض

  ). لقرض لو أنهم تقدموا للحصول على قرضوبالتالي كانوا متأكدين تقريباً أنهم سيحصلون على ا(البنك 

                                                 
قروض إسكان ھي قروض ترعاھا الحكومة وتقدم من خالل البنوك التجارية المختلفة في لبنان التي تقدم تمويل لإلسكان للمنازل ذات  55

 الدخل المنخفض 
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بالمائة من أصحاب األعمال أن أهم عائق في الحصول على قرض رسـمي هـو االفتقـار إلـى      37.9ذكر 

والعوائـق  ) بالمائـة  22.2(، واإلجراءات الطويلة المعقدة )بالمائة 29(الضمان، ثم معدالت الفائدة المرتفعة 

من عدم القدرة على السداد واالفتقار للحصول على الخدمات البنكية ذكـرا  ، والخوف )بالمائة 20.2(اإلدارية 

بالمائـة علـى التـوالي، بـالطبع      13.7بالمائة و 15.3على أنهما رابع وخامس أهم العوائق، حيث ذكرهما 

ئة ممن بالما 3.6األسباب الدينية مثل استخدام البنوك التجارية لمعدالت الفائدة والتي اعتبرت هامة فقط لنسبة 

  . أجري عليهم المسح

  

  %). ، 248= العدد (أهم الصعوبات في الحصول على قرض من بنك تجاري . 18جدول 

  المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة %   السبب

  % 37.9  االفتقار إلى الضمان 

  % 29.0  معدالت الفائدة المرتفعة 

  % 22.2  اإلجراءات طويلة للغاية ومعقدة 

  % 20.2  دارية العوائق اإل

  % 15.3  الخوف من عدم القدرة على السداد 

  %13.7  القدرة على الوصول إلى بنك 

  % 6.5  صعوبة في عرض األرقام 

  %5.2  الفساد 

  % 3.6  أسباب دينية 

  %3.6  ال أعرف أي شخص في البنك 

  % 3.6  أسباب أخرى 

   2007 بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي،: المصدر

  

ال يعتبرونه أمر أصـعب  ) بالمائة 77.5(النتائج األخرى الهامة أن األغلبية من المشاركين في المسح  من بين

بالمائة فقط أجابوا باإليجاب والتأكيد على  8.7بالنسبة للمرأة أن تحصل على قرض مقارنة بالرجل مع وجود 

  . بالمائة يقولوا أنهم ال يعرفون 13.8هذا السؤال و

  

  رسمية  الحصول على قروض
بالمائة لم تتقدم بأي طلبات للحصول على قرض من مؤسسـات   31.9من بين الذين أجري عليهم المسح فقط 

كانت اإلجابة التي تذكر أنه ال حاجة للحصول على بالمائة لم تحاول أن تتقدم،  68.1مالية رسمية، بمعنى أن 

بالمائة  56كل المناطق، مع حساب الـ قرض هي السبب األهم الذي ذكره أصحاب المشروعات التجارية في 

أما ثاني أهم سبب فكان ارتفاع نسبة الفائدة من المستثمرين الذين لم يتقدموا بأي طلبات للحصول على قرض، 

األخـرى  كان من بين األسباب الهامة ). بالمائة 17.2(ثم الخوف من عدم القدرة على السداد ) بالمائة 18.3(

بالمائة فقط  3.3، وذكر نسبة )بالمائة 9(، واإلجراءات الطويلة المعقدة )بالمائة 10.4(االفتقار إلى الضمانات 

  . االعتبارات الدينية على أنها سبب وراء عدم سعيهم في الحصول على قرض رسمي
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  ) ، إجابات متعددة366عدد % (األسباب وراء عدم التقدم بطلب للحصول على قرض، . 19جدول 

  تناهية الصغر والصغيرة المشروعات الم%   السبب

  %56.0  ال حاجة 

  %18.3  نسبة الفائدة مرتفعة للغاية 

  % 17.2  الخوف من عدم القدرة على السداد 

  %10.4  االفتقار إلى الضمانات 

  % 9.0  اإلجراءات طويلة ومعقدة للغاية 

  %4.9  غيرها من المؤسسات / ال ثقة في البنوك 

  %3.3  )الفائدةعلى سبيل المثال (أسباب دينية 

  %1.1  ال أعرف أي شخص في البنك 

  % 7.1  أسباب أخرى 

   2007، وليبيانات مسح مؤسسة التمويل الد: المصدر

  

بالمائة من المستثمرين الذين تقدموا للحصـول   77.2: كان معدل نجاح المتقدمين للحصول على قرض مرتفع

وتتضمن هذه النتيجة أن المتقدمين . عينة المسح بالمائة من إجمالي 24.5على قرض وحصلوا على واحد، أو 

للعمل الورقي، والضمانات واإلجراءات، ومن بين هذه المجموعـة   قرض كانوا مستعدين جيداً للحصول على

حصلوا على قرض من بنك، الذي من الواضح أنه أكثر نـوع معـروف مـن    ) بالمائة 83.2(أغلبية كبيرة 

ن بنك عوده لبنان، وفرانس بنك وبنك لبنان والمهجر وبنك االعتماد اللبناني نجد أاالئتمان الرسمي في لبنان، و

ى مع الترتيـب الشـائع   القروض الرسمية، وهي نتيجة تتماش هي أكثر المصادر المشهورة في الحصول على

بالمائة فقط ممن أجري عليهم المسح على ائتمان رسمي على قرض من  6.9حصلت . للخدمات البنكية العامة

على ائتمان من مصادر أخرى بما فـي   بالمائة أخرى حصلت 11.5الصغر مع وجود سسة تمويل متناهي مؤ

في حالة الالجئـين  . (منظمات غير حكومية دولية ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

  ). الفلسطينيين

  

فعلى سبيل المثال من بين لمشروعات ضئيلة للغاية، ما بين اومن المثير لالهتمام أن معدالت إعادة االئتمان في

بالمائة حصلت علـى   51.1المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تقدمت وحصلت على قرض هناك 

 10 – 5بالمائـة و  7.6قروض و 4 -2بالمائة من هذه المجموعة حصلت على  37.4قرض واحد في مقابل 

  . قروض

  

  ئتمان الرسمي الحجم والتوزيع اإلقليمي لال

قرضاً والتي حصلت عليها المشروعات في المسح ما بين  128حجم القروض الرسمية التي بلغ عددها  تراوح

بالمائة فوق مقابل  46.1(دوالر  6.667دوالر، بتوزيع عادل فوق وأقل من  16.667دوالر إلى أكثر من  68

يتراوح ما بـين  ) بالمائة 23.4(قروض الرسمية بالمائة تحت هذا المستوى، وقد كان النصيب األكبر لل 53.9

في حجمهـا أكثـر مـن    ) بالمائة 22.7(دوالر مع وجود ربع القروض الرسمية  16.667دوالر، و 6.667
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ر دوال 6.667 – 3.334: دوالر فتقع تقريباً في ثالث نطاقات 6.667دوالر، أما القروض أقل من  16.667

ـ )بالمائة 10.9( 1.667 – 668و) بالمائة 17.2( دوالر 3.333 – 1.667، )بالمائة 18.8( بالمائـة   18، فـ

دوالر، وبعد معرفة حقيقة أن نصف من أجري عليهم المسح أشـارت   1.667فقط من القروض هي أقل من 

  . دوالر فأن قيمة القروض تبدو منطقية 16.667إلى أن معدل الدوران السنوي أكبر من 

  

  . %)128= العدد (الرسمية دوالر قيمة القرض من المؤسسات . 20جدول 
المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي حصـلت علـى     ) $(حجم القرض 

  (%) قرض 

  % 1.6  دوالر 133 – دوالر 68

  % 0.8  دوالر 333 –دوالر  134

  %4.7  دوالر 667 –دوالر  334

  % 10.9  دوالر 1.667 –دوالر 668

  % 17.2  دوالر 3.333 – 1.667

  % 18.8  دوالر  6.667 -3.334

  %23.4  دوالر  16.667 – 6.667

  % 22.7  دوالر  16.667من > 

   2007عام  بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي: المصدر

  

، ثم المستثمرين في صور 132من  77حصل المستثمرون في بيروت على أكبر عدد من القروض الرسمية، 

عدد بالنسبة لبعلبك مرتفع بدرجة ملحوظة مقارنة الالحظ أن ويجب أن ن). 16(وبعلبك ) 17(وطرابلس ) 22(

بالمراكز الحضرية األخرى، حيث أن النصف فقط من المستثمرين الكثيرين قد أجري عليهم المسح في بعلبك 

  . وكذلك في طرابلس

  

  فترة السداد، ونسبة الفائدة وفترات سماح القروض الرسمية 

بالمائـة   10 – 6معدل فائدة ثابتة سنوياً تتراوح ما بين بلى قروض سددت أغلبية المشروعات التي حصلت ع

بالمائة فقط  27.6، فنسبة )بالمائة 60.6(شهراً  1في فترة أكثر من ) بالمائة ممن أجري عليهم المسح 54.1(

  . من إجمالي القروض الرسمية مدتها أقل من سنة

  

  %) ، 98= العدد (، نسبة الفائدة على القروض الرسمية 21جدول 

  المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي حصلت على قرض   معدل الفائدة 

  % 2.0  بالمائة  0

  % 12.1  بالمائة  5 – 0

  % 54.1  بالمائة  10 – 6

  % 11.2  بالمائة  15 – 11

  % 17.3  بالمائة  25 – 16

  % 3.1  بالمائة  25 -26
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   2007، بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي :المصدر

  

ممن أجري عليهم المسح ذكروا أنهم تمتعوا بفترة سـماح عنـد    125من  14فيما يتعلق بفترات السماح فأن 

مشروعات أجابت بأنها حصلت على فترات سماح  6فقط (سداد القروض الرسمية، وعادة ما كانت فترة شهر 

  ). أطول

  

ا على قرض بالفعل في الحصول علـى قـرض   من المستثمرين الذين حصلو) بالمائة 65.6(لم تفكر األغلبية 

جديد في المستقبل القريب، وهذا الرقم ال يبعث على الدهشة في ضوء اإلحصاءات السابقة عـن عـدد مـن    

يرغبون في تكرار القرض، ويدعم أيضا النتيجة الخاصة بأن المشروعات المتناهية الصغر والصـغيرة فـي   

 56.5( 125مـن   74أخرى، ولكن يجـب أن نالحـظ أن   لبنان ليس لديها عادة الحصول على قرض مرة 

  . من المستثمرين ذكروا أنهم ما زال لديهم قرض معلق) بالمائة

  

  القروض غير الرسمية 
أنهم حصلوا على قروض غير رسمية مثلهم مثـل مـن   فس الرقم تقريباً من المستثمرين ذكر ما يقرب من ن

على الرغم من أن قيمة القروض غيـر  ) ئة على التواليبالما 27.8بالمائة و 24(حصلوا على قروض رسمية 

دوالر  668تقع أكثر أنواع االئتمان غير الرسمي الشائعة في نطاق ما بين . الرسمية كانت أصغر بصفة عامة

بالمائة ممن أجري علهـم السـح    18.1دوالر، وكالهما ذكرهما  3.333دوالر و 1.667دوالر و  1.667و

بالمائة من القروض غير الرسمية بقيمة أكبـر مـن    14.8فقط كانت نسبة . تمانوحصلوا على مثل هذا االئ

 – 6.667دوالر، و 6.667 -  3.334بالمائة تقع في نطاقات تتراوح ما بين  12.1دوالر، وهناك  16.667

 مقارنة بالقروض الرسمية) بالمائة 24.9(ربما ال يدهشنا أن القروض غير الرسمية . دوالر مجتمعة 16.667

  . دوالر 1.667أقل في قيمتها من ) بالمائة 18(

  

فيما يتعلق بمصدر الحصول على القروض غير الرسمية فقد كانت الغالبية العظمى من القروض غير الرسمية 

بالمائة على قـروض مـن    1.3، ولم يحصل سوى )بالمائة 10.6(واألصدقاء ) بالمائة 21(من أفراد العائلة 

، ولكن ظهر أن توزيع القروض غير الرسمية متساوي نسبياً بين كل القطاعـات  مقرضي المال في اإلجمالي

حيث وجد االقتراض من أفراد العائلة هو األكثر شيوعاً ومن مقرضي األمـوال األقـل شـيوعاً فـي كـل      

  . القطاعات

  

  %) ، 149= العدد (قيم القروض غير الرسمية . 22جدول 

  والصغيرة التي حصلت على قرض  المشروعات المتناهية الصغر  قيمة القرض 

  % 2.0  دوالر  67 – 0

  %3.4  دوالر 133 – 68

  %6.7  دوالر 333 – 134

  %12.8  دوالر 667 – 334
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  %18.1  دوالر 1.667 – 668

  %18.1  دوالر 3.333 – 1.667

  %12.1  دوالر 6.667 – 3.334

  % 12.1  دوالر 16.667 -6.667

  % 14.8  دوالر 16.667> 

   2007، يانات مسح مؤسسة التمويل الدوليب: المصدر

  

  مدة القرض، معدل الفائدة، فترات السماح للقروض غير الرسمية 

بالمائة مدتها أكثر  48.5أصبح اإلطار الزمني الطويل للقروض غير الرسمية واضح عند فحص مدة القرض، 

ة ما تكون قروض مـن أفـراد   شهراً، ويمكن أن تكون مدة هذه القروض أكثر بسبب حقيقة أنها عاد 18من 

األصدقاء، وفي الواقع فأن هذه القروض ليس لها فترة سداد على اإلطالق ولكنها ببساطة تسدد بناء  أوالعائلة 

 قروض غير الرسمية بالغياب الكاملعلى تمييز المقترض عندما يكون قادراً على هذا، واألكثر من هذا تتسم ال

، وقد كان من الشائع أن ترى حاالت مـن القـروض غيـر    )تلك القروضبالمائة من كل  92(لمعدل الفائدة 

ة أو سنوية موسميعلى سبيل المثال شهرياً أو (الرسمية بفائدة صفر، وبفترة غير محدودة وبجدول سداد مرن 

  ). أو مرة واحدة أو وفقاً لإلمكانيات المالية

  

بالمائة  9.7مة وتضع جدول زمني، لكن هناك مصادر إقراض غير رسمي معينة تفرض فترة اقتراض صار

ممن أجري عليهم المسح أشاروا إلى أن مدة القرض أقل من شهر، ولكن ال يمكـن أن نتأكـد مـن خـالل     

المعلومات المتاحة ما إذا كان هذا ميعاد محدود مفروض بكل صرامة أو مجرد فترة يختار فيها المستثمر أن 

  . يسدد القرض

  

  الطلب على القرض المستقبلي 
  

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة أنها ستكون مهتمة لو سنحت لها الفرصة أن  35.8 أجاب

كان عدم االستقرار السياسي هو أكثر سبب واضح ساقه معظم من أجـري علـيهم   تأخذ قرض في المستقبل، 

يليه االفتقار إلى الثقة  السعي وراء الحصول على قرض في المستقبل،المسح على أنه سبب أساسي وراء عدم 

في البنوك التجارية أو مؤسسات اإلقراض األخرى، من الواضح أن الوضع السياسي في لبنان له تأثير واضح 

  . على طلب القروض في المستقبل

  

  .%) 346= العدد (األسباب وراء عدم الحصول على قرض في المستقبل . 23جدول 
والصغيرة التي ال تسعى المشروعات المتناهية الصغر %   العدد   

  للحصول على قرض 

  %64.2  222  ال حاجة 

  %2.9  10  )ال يريد دفع فوائد(أسباب دينية 

  % 11.0  38غيرهـا مـن   / ليس لديه ثقة في البنوك
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  المؤسسات 

  %25.4  88  أسباب أخرى 

  % 14.7  51  عدم االستقرار السياسي 

  % 100.0  346  إجمالي 

   2007، التمويل الدوليبيانات مسح مؤسسة : المصدر

  

من بين المستثمرين الذين أشـاروا إلـى   ) بالمائة 36(دوالر  16.667كانت قيمة القرض المفضلة أكثر من 

، )بالمائـة  27.5(دوالر  16.667 – 6.667الفائدة في قروض المستقبل، ثم قيمة قروض تتراوح مـا بـين   

ألصغر أقل انتشار حيث كان حجم القـروض أكثـر   ، وكانت المبالغ ا)بالمائة 15.3(دوالر  3.334 -1.667

بالمائة من المشروعات المتناهيـة   7.5يفضلها فقط ) دوالر 1.667أقل من (تمثيالً للقروض المتناهية الصغر 

  الصغر والصغيرة التي أشارت إلى اهتمام بالقروض في المستقبل 

  

= العـدد  (على قرض في المسـتقبل   حجم القرض المرغوب فيه، في حالة وجد إمكانية الحصول. 24جدول 

192 ، (%  

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تسـعى للحصـول علـى      قيمة القرض 

  قرض في المستقبل 

  %1.1  دوالر  333 – 134

  % 1.6  دوالر 667 – 334

  %4.8  دوالر 1.667 – 668

  %15.3  دوالر 3.333 – 1.667

  % 13.8  دوالر 6.667 – 3.334

  %27.5  دوالر 16.667 – 6.667

  % 36.0  دوالر  16.667> 

   2007لعام  بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي: المصدر

  

ممن أعربوا عن رغبتهم بالحصول على قـرض فـي   ) بالمائة 59.4(ذكرت أغلبية من أجري عليهم المسح 

لمائـة إلـى التنـوع فـي     با 32.3المستقبل التوسع على أنه السبب األساسي للحصول على ائتمان، وأشارت 

  . بالمائة إلى رأس المال العامل 14.1اإلنتاج، وأشار 
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  . %) 192= العدد (الغرض من القروض المستقبلية . 6الشكل 
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   2007لعام  ليبيانات المسح الذي أجرته مؤسسة التمويل الدو: المصدر

  

شر بصفة خاصة للحصول على قـروض  بالنظر إلى القطاع االقتصادي فأن التوسع في اإلنتاج كان سبب منت

في المستقبل بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، ثم التنويع في اإلنتاج، ورأس المال العامل وشراء 

التوسع كان سبب مشهور للغاية فـي   لرغم من أنمعدات والتي كانت على نفس الدرجة من المساواة، فعلى ا

عات المتناهية الصغر والصغيرة في قطاع التجارة إال أن التنـوع  الحصول على قروض مستقبلية بين المشرو

أيضاً أحرز مكانة متقدمة ذلك على الرغم من أن شراء المعدات كان أهم بالنسـبة للمشـروعات المتناهيـة    

  . الصغر والصغيرة في قطاع الخدمات

  

 47(تقبل، أجاب معظمهم عندما سألت المشرعات عن معدل الفائدة الذي يرغبون في سداده على قروض المس

بالمائة ممن أجري  33.9(بالمائة  5 – 1بالمائة، وتراوحت اإلجابة التالية ما بين  10و 6أنه ما بين  9بالمائة

بالمائة ممن المستثمرين قد ذكرت أنها ترغب في أن تدفع معدالت فائـدة   14.7، وكانت نسبة )عليهم المسح

بلية، وبالنظر إلى فتـرة القـرض المثاليـة فقـد فضـلت معظـم       بالمائة على القروض المستق 11أكثر من 

بالمائة فضلوا فترة تتراوح ما بين  32.6شهر، وهناك  18فترة سداد أكثر من ) بالمائة% 59.5(المشروعات 

  . شهراً 18شهور و 7

  

قروض فـي   بالمائة من المستثمرين المهتمين بالحصول على 25أما فيما يتعلق بالضمانات المتاحة فقد اعتبر 

بالمائـة أرض، وقـد اشـتملت     11.2بالمائة قالت السـيارة،   16مان هو المنزل أو محل، المستقبل أن الض

مستثمرا المهتمين بالحصول على قرض فـي   191من بين الـ (الضمانات األخرى على بضائع أو ضمانات 

  . منهابالمائة قالت أنها يمكن أن تجد شخص ما يض 69.1المستقبل كانت هناك نسبة 
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  .%) 188= العدد (الضمانات المحتملة لدين المستقبل . 25جدول 

  المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تطلب قروض مستقبلية   نوع الضمانات 

  % 25.0  منزل 

  % 16.0  سيارة 

  % 11.2  جزء من األرض

  % 8.5  تليفزيون 

  % 6.9  ثالجة 

  %4.3  كمبيوتر 

  %1.1  موتوسيكل 

  % 49.5  ى أخر

   2007يانات مسح مؤسسة التمويل الدولي، ب: المصدر

  

  تقدير الطلب مقابل التوريد الحالي للتمويل 
  

لكي تقدر الطلب الواقعي القومي بالنسبة للتمويـل   2007تلك الدراسة في سبتمبر  فيه في الوقت الذي أجريت

كانية واإلحصاءات المتاحة وتقـديرات حجـم   المتناهي الصغر في لبنان، اعتبر فريق البحث أن البيانات الس

  القطاع الخاص، ورأت عالقة هذا التاريخ بنتائج دراسة السوق 

  

  تقدير حجم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغير 
مشروع في لبنـان،   199.450، حسبت اإلدارة المركزية لإلحصاء في لبنان أنه هناك إجمالي 1996في عام 

مشروع متناهي  250.000مشروع غير رسمي في المنازل إلى جانب  250.000من  وقدرت وجود ما يقرب

  . الصغر قائم على شخص واحد، والذي يحصل على معونة من أحد أفراد العائلة

  

من المستحيل الوصول إلى تقدير واضح بشأن حجم القطاع الخاص بسبب االفتقار إلى البيانـات اإلحصـائية   

تقريباً (فريق البحث التقديرات الخاصة بالمشروعات المتناهية الصغر غير الرسمية المحدثة، وبالتالي استخدم 

، من بين المشروعات 1996والتي تم حسابها في عام ) 200.000تقريباً (والمشروعات الرسمية ) 500.000

 كانت مشروعات متناهية الصغر) 180.000(بالمائة  90مشروع الرسمي هناك ما يقرب من  200.000الـ 

مشروع يمكن أن تعتبر  680.000، وهكذا فأن إجمالي )موظفين 5على سبيل المثال مشروعات بها أقل من (

  . مشروعاً متناهي الصغر

  

هناك أيضاً مجموعة مستهدفة أخرى محتملة للقروض المتناهية الصغر هو درجة أقل للمشروعات الصـغيرة  

الصغر، ولكن االحتياجات التمويلية لم تسدد مـن خـالل   التي ال تعتبر من الناحية الفنية مشروعات متناهية 
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موظفين وتمثـل مـا    10 – 5المؤسسات التمويلية الرسمية، وتلك الفئة من المشروعات الصغيرة بها ما بين 

  . من كل المشروعات) 10.000(بالمائة  5يقرب من 

  

متناهي الصغر المحتملـين هـو   بصفة عامة، فأن عدد المشروعات المتوقعة يمكن أن يكون عمالء للتمويل ال

مشـروع   10.000مشروع متناهي الصغر، و 180.000مشروع غير رسمي،  500.000( 690.000تقريباً 

  ). صغير

  

  تقدير سوق التمويل المتناهي الصغر 
شخص الذين أظهروا اهتماماً بالحصـول علـى    539بالمائة من الـ  35.8كما أظهرت نتائج دراسة السوق 

مقتـرض متنـاهي    247.020ل، لو كان هذا ممكناً، فيمكن أن تقدر بأن هناك ما يقرب من قرض في المستقب

) بالمائـة  64.2(، أما المقترضين المتوقعين البـاقيين  )690.000بالمائة من  38.5(الصغر متوقع في لبنان 

لـديهم   الذين لم يكونوا مهتمين بقرض سواء بسبب أنه ال يحتاجون أو ألنهم يحتـاجون إلـى ضـمانات أو   

  . اعتبارات دينية

  

 132بالمائة، إجمالي  77.2(لو كان معدل نجاح من أجري عليهم المسح والذين تقدموا للحصول على قرض 

، فأن عدد المقترضين المـؤهلين والمحتملـين والمهتمـين انحـدر إلـى      )ممن حصلوا على قرض 171من 

190.699 56 .  

  

   2007غر المؤهلين والمحتملين، سبتمبر حساب مقترضي التمويل المتناهي الص. 26جدول 

عدد المنازل المهتمـة بالتمويـل     عدد المشروعات المحتملة 

  %) 35.8* أ (المتناهي الصغر 

  )ب(

ــؤهلين   ــين الم ــدد المقترض ع

  %) 77.2* ب (والمحتملين 

  ) ج(
690.000  247.000  190.699  

  

، ويستبعد هـذا التقـدير بـرامج    26ي جدول يمثل العرض الجاري على التمويل المتناهي الصغر في لبنان ف

دوالر،  5.000التمويل المتناهي الصغر للبنوك التجارية، ألن تلك البرامج تقدم باألساس في القيم األكثر مـن  

 1.429دوالر و 625متوسط حجم القرض المتناهي الصغر بـين   25ويستخدم التقدير المعروض في جدول 

  . )دوالر 1.118بمتوسط قومي (دوالر 

  

عرض التمويل المتناهي الصغر في لبنان، مع استبعاد برامج التمويل المتناهي الصـغر للبنـوك   . 27جدول 

   2007 التجارية، سبتمبر

ــات التمويـــل    ) دوالر(متوسط الرصيد مليـون  (محفظة القرض   عدد الزبائن منظمـ

                                                 
لھذا القطاع من  بالمائة يمكن أن يتغير في المستقبل ليتماشى مع التغير في أحوال السوق مثل زيادة العرض 77.2معدل التأھيل  56

السوق، ولكن يستخدم تقدير طلب السوق لھذا التقرير وبصفة خاصة بسبب أن بعض من أجري عليھم المسح والذين أشاروا إلى عدم 
 اھتمامھم بالتقدم للحصول على قرض 
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  ) دوالر  برامج / المتناهي الصغر

   1.333   1.2  900 مؤسسة التنمية الريفية 

مؤسسة المعونة المهنيـة  

 المتبادلة

700  1.0  1.429  

  822  6.0  7.300 المجموعة 

  1.067  8.0  7.500  آمين 

   1.294  11.0  8.500  القرض الحسن 

  625  0.2  320  مجذومي 

التمكين، التعاون (أخرى 

للتنمية، كاريتس، وكالـة  

األمم المتحـدة إلغاثـة   

وتشـــغيل الالجئـــين 

   نالفلسطينيي

4.200  5.5  1.300  

  1.118  32.9  29.420  إجمالي 

مؤسسة اإلسـكان التعـاوني   " أخرى"، بالنسبة لتصنيف 2007بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي : المصدر

، مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولي، ربيع فضي، ميريالنـد، الواليـات   "أمور التنمية الدولية"،2006الدولي، 

  "). خرىأ"تحت تصنيف (المتحدة األمريكية 

  

بالمائة ممن أجري عليهم هذا المسح مهتمين بالسعي للحصـول علـى    50على الرغم من حقيقة أن أكثر من 

دوالر، إال أن قيمة القرض المرغوب الظاهرة في جـدول   6.668ائتمان قروض في المستقبل بقيمة أكبر من 

عات المتناهية الصغر والصغيرة في تبدو غير واقعية في ضوء الدوران السنوي ومعدالت الفائدة للمشرو 27

بالمائة فقط من المشروعات التي تم مقابلتها بها دوران سـنوي أكثـر مـن     10لبنان، وكما ذكرنا سابقاً فأن 

دوالر أو أقـل، فـدوران    20.000بالمائـة كـان    55دوالر في حين أن الدوران فيما يقرب من  120.000

  . دوالر 8.00و 4.001وأكثر يقع ما بين ) ةبالمائ 17.3(النصيب األكبر من المشروعات 

  

  %) ، 538= العدد ( 2007القروض الرسمية وغير الرسمية التي تم الحصول عليها والمرغوبة، . 28جدول 
  قروض   قروض   

أو مشروعات %   تم الحصول عليها   )ليرة لبنانية ودوالر أمريكي(القيمة 

متناهيــة الصــغر 

  وصغيرة 

مشروعات  أو%   تم الحصول عليها 

متناهيــة الصــغر 

  وصغيرة 

 67 – 0( 100.000 – 0ليرة لبنانيـة  

  ) دوالر

3  1.1 %  0  0.0 %  

ــة  ــرة لبناني  200.000 – 100.001لي

  ) دوالر 133 -68(

7  2.5%  0  0.0 %  

ــة  ــرة لبناني  500.000 – 200.001لي

  ) دوالر 333 – 134(

11  4.0%  2  1.1%  
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 1.000.000 – 500.001ليرة لبنانيـة  

  ) دوالر 667 – 334(

25  9.0 %  3  1.6 %  

 668(ليرة  2.500.000 – 1.000.001

  ) دوالر 1.667 –

41  14.8 %  9  4.8 %  

ليـــــرة  5.000.000 -2.500.001

)1.668 – 3.333 (  

49  17.7%  29  15.3%  

ليـــرة  10.000.000 – 5.000.001

  ) دوالر 6.667 – 3.334(

42  15.2%  26  13.8 %  

ليـــرة  25.000.000 – 10.000.001

  ) دوالر 16.667 – 6.667(

48  17.3 %  52  27.5%  

 16.667مـن  > (ليرة  25.000.001> 

  ) دوالر

51  18.4%  68   36.0 %  

  % 100.0  189 %100.0 277  إجمالي 

   2007المصدرة بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي، 

  

حجم الذي يمكن لمشروع فـي   لهذا عدل فريق البحث حجم متوسط القرض المتناهي الصغر المحتمل ليعكس

دوالر، ويعكس حجم القرض هذا المتوسـط القـومي للقـرض     1.500: لبنان أن يسدده في خالل فترة عام

وكذلك الحجم الكبير لقيم القرض المحددة التـي تلقتهـا المشـروعات    ) دوالر 1.118حالياً (المتناهي الصغر 

بالمائة من إجمالي قدرة السـداد   45دوالر تمثل  1.500المتناهية الصغر والصغيرة في الماضي، وبالتحديد 

، وتأخذ في الحسبان أيضاً نيـة  57في المتوسط مقابل مصروفات الحياة للمشروعات المتناهية الصغر في لبنان

ووضـع المشـروع   ) االستثمارات المستقبلية والماضية المخطط لها(المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 

  . السوق والنمو االقتصادي في لبنانالمحدد أثناء دراسة 

  

دوالر فأن سوق التمويل المتناهي الصغر المحتمل في لبنان يمكن  1.500وبناء على متوسط حجم القرض بـ 

مقترض محتمل مؤهل مضاعف بمتوسط حجم القـرض   190.699(مليون دوالر  286.1أن يقدر تقريباً بـ 

بالمائة فقط من هذا التوقع يسددها السوق ولتترك فجوة  11.5 وفي الوقت الحالي فأن نسبة) دوالر 1.500بـ 

بالمائة، وتقوم هذه الفجوة باألساس على تقديرات وهكذا فأن حجم القرض المتوسط المحتمـل   88.5مقدارها 

  .وعدد المقترضين يجب أن يتم أخذه في االعتبار بكل حذر

  

   2007غر في لبنان في سبتمبر الفجوة المحتملة في سوق التمويل المتناهي الص 29جدول 

  190.699  للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة المهتمة والمؤهلة الرقم التقديري 

  29.420  عدد المقترضين النشطين 

  دوالر  286.1  ) مليون دوالر أمريكي(سوق التمويل المتناهي الصغر المحلي المتوقع 

  دوالر  32.9  )مليون دوالر أمريكي(محفظة قروض التمويل المتناهي الصغر المعلقة 

  % 15.4  النسبة الحالية للسوق مع القدرة على الحصول على التمويل المتناهي الصغر 

                                                 
 يفتقرون إلى إسكانھم  مصروفات المعيشة في لبنان باھظة مقارنة بدول الشرق األوسط األخرى خاصة في حالة المستثمرين الذين 57
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  % 11.5  السوق 

  % 88.5  فجوة السوق 

  تقديرات الكاتب  2007، لدولي، مسح مؤسسة التمويل الدوليتقديرات البنك ا: المصدر

  

ر عدد متوسط المشروعات المتوسـطة والحـد األدنـى مـن المشـروعات      وفي المقابل لو أخذنا في االعتبا

، فأن العدد المقدر لمقترضي التمويـل  )1996في عام  186.000(الصغيرة، وفقاً لإلحصاء الرسمي األخير 

فجوة سـوق التمويـل    29، ويلخص الجدول 51.405المتناهي لصغر المؤهلين والمهتمين سيقل ليصل إلى 

  . حتملة وفقاً لهذا السيناريو البديلالمتناهي الصغر الم

  

   1996فجوة السوق المتناهي الصغر المحتمل البديل بناء على أرقام إحصاء . 30جدول 

  51.405  الرقم التقديري للمشروعات المؤهلة والمهتمة 

  29.420  رقم المقترضين النشطين 

  دوالر 286.1  ) مليون دوالر(سوق التمويل المتناهي الصغر القومي المحتمل 

  دوالر  32.9  ) مليون دوالر(معلقة محفظة قروض التمويل المتناهي الصغر ال

  %57.2  حالياً للسوق القادر على الحصول على التمويل المتناهي الصغر % 

  %42.7  للسوق المحلي % قروض التمويل المتناهي الصغر الحالية التي تم توزيعها كـ 

  %57.3  فجوة السوق 

  ، تقديرات الكاتب 2007دارة المركزية لإلحصاءات، لبنان بيانات مسح مؤسسة التمويل الدولي اإل: المصدر

  

هكذا فأن فحتى السيناريو األكثر محافظة، بناء على العدد الرسمي للمشروعات المتناهية الصغر والصـغيرة  

مزيد من اإلحصاءات البالمائة، فبدون  57.3يشير إلى فجوة سوق واضحة بمقدار  1996المسجل في إحصاء 

الحالية التي يمكن االعتماد عليها على رقم المشروعات التمويل المتناهي الصغر والصغيرة وتقدير أكثر دقـة  

  . لفجوة السوق ليس ممكناً في الوقت الحالي
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  النتائج األساسية. 4
  

بـرامج التمويـل    ، ومازالـت تستهدف برامج التمويل الحكومية المتاحة الحالية باألساس مشروعات أكبر

المتناهي الصغر للبنوك التجارية صغيرة فيما يتعلق بانتشارها وحجمها وكذلك أيضاً برامج التمويل الخاصـة  

بالمنظمات غير الحكومية ومعظم مؤسسات التمويل المتناهي الصغر في لبنان، وبعيداً عن القليل من البـرامج  

ملت وفقاً لشراكة إستراتيجية مع البنوك التجارية فأن معظـم  التي طبقت كال من العمليات العملية والفعالة وع

أو البرامج التي تحتاج إلى تمويل وكذلك إلى دعـم بالنسـبة   / مؤسسات التمويل المتناهي الصغر الموجودة و

  ). على سبيل المثال بناء القدرات(للتنمية المستقبلية 

  

المتناهية الصغر والصغيرة التي تم مسـحها   على الرغم من الظروف غير المستقرة فأن معظم المشروعات

، ويقع أغلبية من أجري عليهم المسح في واحدة تكسب فوائد معقولة والذي قد يفسر تفضيلها للتمويل الذاتي

بالمائـة مـن    24.9(بالمائـة   10 – 1من أربعة مجموعات متساوية، تلك التي تكسب أرباح ذات ثقل مـن  

وما هو ) بالمائة 25.1(بالمائة  30 – 21، و)بالمائة من المشروعات 29.2(بالمائة  20 – 11، )المشروعات

بالمائة أخرى وهم من يقدمون خدمات بوجـه عـام وتقـدر     3.7، وهناك )بالمائة 24(بالمائة  30فوق الـ 

بالمائة، وبعد معرفة هوامش الربح هذه فأنه أمر غير مدهش أن األغلبية العظمى  100أرباحهم بأنها أكثر من 

اسـتخدمت  ) بالمائـة  80.5، أو 334مـن   269(من المشروعات التي تستثمر على مدار العامين الماضيين 

  . أموالها الخاصة

  

ال يدخرون المال بصـفة منـتظم، إال   ) بالمائة 62.9(على الرغم من أن معظم المستثمرين الذين تم مسحها 

بالمائـة   70.4الصغر والصغيرة التي تدخر أقر ، فمن بين المشروعات المتناهية أنه لديهم معدل ادخار كبير

  . دوالر 16.667بالمائة أقرت بأنها تدخر أكثر من  20.4سنوياً و 3.334يدخرون أكثر من 

  

: بناء على مسح السوق فأن سوق التمويل المتناهي الصغر المحتمل والمتوقع في لبنان هو صغير تقريبـاً 

، )دوالر 1.500ومؤهل مضاعفة في متوسط حجم قـرض  مقترض محتمل  190.669( مليون دوالر 286.1

بالمائـة   88.5من خالل مصادر التمويل المتاحة تاركاً  بالمائة من الطلب المحتمل قد تم سـداده  11.5ففقط 

وهناك تقدير بديل بناء على أرقام المشروعات المتناهية الصـغر والصـغيرة مـن    . من السوق بدون خدمات

  . بالمائة 57.3فجوة بـ تشير إلى  1996إحصاء عام 

  

نـوك  وبدالً من إنشاء المزيد من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر المتخصصة فأنـه يوصـي بـدعم الب   

التجارية في التوسع في اتجاه التقليل وأن تلك العمليات واألنشطة الخاصة ببرامج التمويل المتناهي الصغر 

  . الصغر القائمة البد من االرتقاء بها للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل المتناهي

  

هناك حاجة ماسة بصفة خاصة في قطاع التمويل المتناهي الصغر في لبنان لتنمية الموارد البشرية بمعنـى  

، فهناك حاجة واضحة وملحة للخدمات االستشارية والتدريبية مـع التركيـز علـى أفضـل     لينمتدريب العا
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يق وبصفة خاصة تطوير المنتج اإلستراتيجي للمشـروعات المتناهيـة   الممارسات في أسلوب االئتمان والتسو

الصغر والصغيرة، وينصح بعمل تقييم لالحتياجات التدريبية العميقة بالنسبة لمن يقـدمون تمويـل متنـاهي    

  . الصغر

  

قد يساعد أيضاً التمويل اإلضافي مقدمي خدمات التمويل المتناهي الصغر معينـين فـي زيـادة انتشـارهم     

، وستضمن مثل تلك المبادرات حصول أفضل على التمويل من الناحية قليمي والتوسع في حافظة منتجاتهماإل

  . الجغرافية وفيما يتعلق بالمنتجات التمويلية المناسبة بالنسبة للقطاعات والمناطق المختلفة
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  1المحلق 

  نتائج دراسة الطلب
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  % عمود  العدد  المنطقة 

  % 52.3   282  بيروت 

  % 20.6  111  طرابلس 

  %17.6   95  صور 

  % 9.5  51  بلعبك 

  % 100.0  539  إجمالي 

  

52,3%

20,6%
17,6%

9,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Beirut T ripoli T yre Baalbek

  
  

  % عمود   العدد   مكان المشروعات 

  % 3.0  16  بائع متجول 

  % 1.9  10 )لديه منضدة صغيرة(بائع شارع 

  % 2.1  11 )مع إمكانية أن تغلق على البضائع في الداخل(أكشاك 

  % 93.1  497  مقرات ثابتة 

  % 100.0  534  إجمالي 

  



 77

3,0% 1,9% 2,1%

93,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ambulant vendor S treet vendor (with a  small
table)

K iosk (with poss ibility to
close the merchandise

ins ide)

F ixed premises

  
  

  % العمود   العدد   النوع . 1السؤال 

  % 76.4  412  ذكر 

  % 23.6   127  أنثى 

  % 100.0  539  إجمالي 

  

male
76,4%

female
23,6%
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  %العمود  العدد  مالك : 2السؤال 

  % 99.8   538  نعم 

  % 0.2  1  ال

  % 100.0   539  إجمالي 

  

Yes
99,8%

No
0,2%

  
  

  % العمود   العدد   السن . 3السؤال 

>20   6  1.1   

20 – 24   48  8.9 %  

25 – 34   129   24.0 %  

35 – 44   130  24.2%  

45 – 55   107   19.9 %  

<55   117   21.8 %  

  % 100.0   537  إجمالي 
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1,1%

8,9%

24,0% 24,2%

19,9%

21,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

<20 20‐ 24 25 ‐ 34 35 ‐ 44 45 ‐ 55 >55

  
  
  

  %العمود  العدد المستوى التعليمي. 4السؤال 

  % 4.7   25  أمي 

  % 26.6   142  ابتدائي 

  %34.1   182  ثانوي 

  % 7.7  41  ني تعليم ف

  % 27.0  144  جامعي 

  % 100.0   534  إجمالي 
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4,7%

26,6%

34,1%

7,7%

27,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Illiterate P rimary High S chool Technical E ducation Univers ity

  
  

  % العمود  العدد عمر المشروع. 5السؤال 

  %11.3   61  أقل من سنة 

  %19.5   105  سنوات  3 –1

  % 26.9  145  سنوات  10 –4

  % 14.5   78  سنة  20 –11

  % 27.8   150  سنة  20أكثر من 

  % 100.0   539  إجمالي 
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11,3%

19,5%

26,9%

14,5%

27,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Less  than a  year 1 ‐ 3 years 4 ‐ 10 years 11 ‐ 20 years More than 20 years

  
  
  %  العدد شكل القانوني للكيانال

  %  14.0  75  غير مسجلة 

  %69.2  370  مالك واحد 

  % 9.3   50  شركة محدودة 

  % 7.1   38  مشروع مشترك 

  % 0.4  2  أخرى 

  % 100.0  535  إجمالي 
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14,0%

69,2%

9,3%
7,1%

0,4%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Not regis tered S ole proprietor L imited company J oint C ompany Other

  
  

  % العمود   العدد  الشكل القانوني لكيان أخرى. 6السؤال 

  % 0.2  1  مقر الفلسطينيين 

   539  1  لمنزل العمل من ا

  % 100.0   539  إجمالي 

  



 83

63,1%

26,0%

13,4%

0,2%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

T rade S ervice P roduction Other

  
  

  % العمود  العدد نوع النشاط. 7السؤال 

  % 63.1   340  تجارة 

  % 26.0  140  خدمة 

  % 13.4   72  إنتاج 

  % 0.2  1  أخرى 

  % 100.0  539  إجمالي 

  
  % العمود  العدد  نوع النشاط . 7السؤال 

  % 2.5 13  تجارة جملة 

  % 52.3 272  تجارة تجزئة 

  % 8.3 43  تجارة جملة وتجزئة 

  % 4.0 21  مطعم  –خدمات 

  % 1.7 9  خياط  –خدمات 

  % 7.3 38  مصفف شعر –خدمات 

  % 3.5 18  إصالح  –خدمات 

  % 1.2 6  سائق  –خدمات 

  %11.7 61  خدمات أخرى 

  % 3.7 19  إنتاج غذائي 

  % 0.2 1  إنتاج نجارة 

  % 10.8 56  إنتاج أخرى 

  % 100.0 520  ي إجمال
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2,5%

52,3%

8,3%

4,0%
1,7%
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ro
du
cti
on

Ot
he
r p
ro
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  %العمود   العدد  نوع المشروع. 8السؤال 

  % 94.2  508  متناهي الصغر 

  % 5.8  31  صغير 

  % 100.0   539  اإلجمالي 

  

Mic ro
94,2%

Small
5,8%
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  % العمود   العدد  )بما في ذلك المالك(عدد الموظفين. 8السؤال 

  % 46.6  251  شخص 1

  % 47.7  257  شخص  4 –2

  % 3.3   18  شخص  10 –5

  % 1.9  10  شخص  25 – 11

  % 0.6   3  شخص  50 – 26

  % 0.0   0  شخص أو أكثر  51

  % 100.0   539  إجمالي 

  

46,6% 47,7%

3,3%
1,9%

0,6%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 person 2 ‐ 4 persons 5 ‐ 10 persons 11 ‐ 25 persons 26 ‐ 50 persons

  
  % العمود   العدد  كم عدد الموظفين الذين يحصلون على أجر. أ 8السؤال 

  % 26.4   142  ال أحد 

  % 68.8  370  شخص  5 –1

  % 2.8   15  شخص  10 –6

  % 1.5   8  شخص  25 – 11

  % 0.6   3  شخص  50 – 26

  % 0.0  0  شخص  51من >

  % 100.0   538  إجمالي 
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26,4%

68,8%

2,8% 1,5% 0,6%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Nobody 1 ‐ 5 persons 6 ‐ 10 persons 11 ‐ 25 persons 26 ‐ 50 persons

  
  

كم عدد الموظفين الجدد الذين عينـتهم فـي. 9السؤال 

  العام الماضي 

  % العمود  العدد

  % 12.5  67  شخص 1

  % 6.9   37  شخص 2

  % 2.6   14  أشخاص  5 –3

  % 1.5   8  أشخاص  10 –6

  % 0.2   1  شخص  49 – 25

  % 76.3   408  ال أحد 

  % 100.0   535  إجمالي 
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12,5%

6,9%
2,6% 1,5% 0,2%

76,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1 person 2 persons 3 ‐ 5 persons 6 ‐ 10 persons 25 ‐ 49 persons Nobody

  
  

  % العمود   العدد  :مقر مشروعك هو. 10السؤال 

  % 26.1  140  يملكه المستثمر 

  % 1.3  7 إيجار من مجلس المدينة أو الحكومة

  % 69.8  375 إيجار من مالك خاص

  % 2.8   15 )على سبيل المثال مكان على األسفلت(مكان عامة 

  % 100.0   537  الي إجم
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26,1%

1,3%

69,8%

2,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Owned by the  entrepreneur R ented from the  city council or
government

R ented of a  private  owner A  public  space  (e.g. a  place  on
the  pavement)

  
  

  % العمود  العدد  من هو أهم مورد لك؟. 11السؤال 

  % 8.2  44  مشروعات محلية 

  % 81.9  439  السوق 

  % 3.0  16  بائع جملة 

  % 19.6   105 شركات أو موردين عالميين

  % 100.0   536  إجمالي 
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8,2%

81,9%

3,0%

19,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Local enterprises The market Wholesalers International companies  or
suppliers

  
  

  % دالعمو  العدد  ردونظام السداد الذي يقبله الم. 12السؤال 

  % 3.7  20  نقداً مقدماً 

  % 70.8  379 نقداً في لحظة الحصول على البضائع

  % 46.7   250 ) ائتمان(نقداً مؤجال 

  % 0.6  3 )ائتمان(مقدم والباقي فيما بعد

  % 6.0  32  شيك 

  % 1.9   10  أخرى 

  % 100.0  535  إجمالي 
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3,7%

70,8%

46,7%

0,6%

6,0%
1,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

In cash in advance In cash at the moment
of receiv ing  the goods

In cash later (on credit) An advance and the
rest later (on credit)

By check Other

  
  

  % د العمو  العدد  )ائتمان(نقداً مؤجل . ج12 السؤال 

  %23.1   56  يوم  15 –1

  % 30.2  73  شهر  1 –يوم 16

  % 37.2   90  شهر  3 –1

  % 5.8   14  شهر  6 –4

  % 3.7   9  شهر  12 –7

  % 100.0   242  إجمالي 

  
  % العمود  العدد  )ائتمان(مقدم والباقي فيما بعد. د 12السؤال 

  % 33.3  1  يوم  15 –1

66.7  2  شهر  1 –يوم 16 ِ %  

  % 0.0  0  شهر  3 –1

  % 0.0  0  شهر  6 –4

  % 0.0  0  شهر  12 –7

  % 100.0  3  إجمالي 

  
هل هناك فرق في السعر لو أنك دفعت في الحال أو فـي مرحلـة   . 13السؤال 

  الحقة 

  % العمود   العدد 

  % 5.6   30 نعم، هناك تخفيض إن دفعت مباشرة

  % 5.1   27 نعم، هناك معدل فائدة عندما أدفع مؤخر

  % 89.3  476 ال يوجد فرق في السعر.ال

  % 100.0   533  إجمالي
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Yes , there is  a 
reduc tion  if you  pay 

direc t.
5,6%

Yes , there is  an  
interes t rate when 

you pay later.
5,1%

No, there is  no  pric e 
difference
89,3%

  
  % العمود   العدد  )نسبة(الخصم هو. أ 13السؤال 

1– 5  %  16  55.2 %  

6– 10  %  11  37.9 %  

11 – 15 %  2   6.9 %  

16 – 25 %  0  0.0 %  

26 – 50 %  0   0.0 %  

51 – 100 %  0  0.0 %  

  % 100.0   29  إجمالي 
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55,2%

37,9%

6,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1‐5% 6‐10% 11‐15%

  
  

  % العمود   العدد  نسبة(معدل الفائدة. ب 13السؤال 

1– 5  %  18  66.7 %  

6– 10  %  7  25.9ِ %  

11 – 15 %  2   7.4 %  

16 – 25 %  0  0.0 %  

26 – 50 %  0   0.0 %  

51 – 100 %  0  0.0 %  

  % 100.0   27  إجمالي 
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66,7%

25,9%

7,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1‐5% 6‐10% 11‐15%

  
  % العمود   العدد  السداد للمورد يتم بـ. 14السؤال 

  % 51.6  276  جنيه اللبناني ال

  % 56.3  301  الدوالر األمريكي 

  % 19.1  102 بكال العملتين، ولكن النصيب األكبر بالدوالر األمريكي

  % 3.4  18  باليورو 

  % 0.2  1  بالين 

  % 0.2  1  بالدوالر الكندي 

  % 0.2  1  الجنيه االستراليني 

  % 0.2  1 ترالينيبكال العملتين ولكن النصيب األكبر للجنيه االس

  % 0.6   3  بأي عملة 

  % 100.0   535  إجمالي 
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51,6%

56,3%

19,1%

3,4%
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

In L ebanese
Pound

In US D In both
currencies ,
but biggest
part in US D

In E uro In Y en In C anadian
Dollar

In E nglish
Pound

In both
currencies ,
but biggest
part in LBP

Any
currency

  
  %العمود  العدد من هو أهم عمالئك؟. 15السؤال 

  % 98.3   530 )أفراد، منازل(العميل النهائي 

  % 13.7   74  تجزئة 

  % 0.2   1  مصدرين 

  % 0.9   5  أخرى 

  % 100.0  539  إجمالي 
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98,3%

13,7%

0,2% 0,9%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

F inal consumer (individuals ,
households)

R etailers E xporters Others

  
  

  % العمود  العدد   اد التي يقبلها الموردين طريقة السد. 16السؤال 

  % 92.6  499  نقداً في لحظة الحصول على البضائع 

  % 27.6  149  ) ائتمان(نقداً آجالً 

  % 4.5   24  شيكات 

  % 3.2  17  نقداً مقدماً 

  % 0.9   5  ) ائتمان(مقدماً والباقي فيما بعد 

  % 0.9   5  أخرى 

  % 100.0   539  إجمالي 
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92,6%

27,6%

4,5% 3,2% 0,9% 0,9%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

In cash at the
moment of

receiving  the
goods

In cash later (on
credit)

By check In cash in advance An advance and
the rest later (on

credit)

O ther

  
  % العمود  العدد )ائتمان(نقداً آجل . ج 16 السؤال

  % 18.0  22  يوم  15 –1

  % 45.9  56  شهر  1 –16

  % 23.0   28  شهر  3 –1

  % 7.4   9  شهر 6 –4

  % 5.7  7  شهر  12 –7

  % 100.0   122  إجمالي 

  

  % العمود  العدد )ائتمان(الدفع مقدماً والباقي آجالً. د16السؤال 

  % 20.0  1  يوم  15 –1

  % 20.0  1  شهر  1 –16

  % 40.0   2  شهر  3 –1

  % 20.0   1  شهر 12 –7

  % 100.0  5  إجمالي 

  

هل هناك فرق في سعر إن دفعت في الحـال أو فـي. 17السؤال 

  مرحلة آجلة 

  العمود  العدد

  % 2.3  12 نعم هناك تخفيض إن دفعت في لحظة الحصول على البضائع

  % 0.8  4 عندما أدفع آجالً نعم هناك سعر فائدة

  % 97.0   516 ال، ال يوجد فرق في السعر

   100.0   532  إجمالي 
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2,3% 0,8%

97,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Y es , there is  a  reduction if you pay at
the moment of receiv

Y es , there is  an interest rate when you
pay later.

No, there is  no price difference

  
  

نعم هناك تخفيض إن دفعت في لحظة الحصـول. أ 17السؤال 

  ) نسبة(التخفيض هو . على البضائع أو مقدماً

  % العمود   العدد 

1– 5 %  6  50.0 %  

6– 10 %  1   8.3 %  

11 – 15 %  5   41.7 %  

  % 100.0   12  إجمالي 

  

ومعـدل.نعم هناك سعر فائدة عندما تسدد آجل. ب 17السؤال 

  ) نسبة(الفائدة هو 

    

  % العمود  العدد  

1- 5  %  4  100.0 %  

  % 100.0  4  إجمالي 

  

  % العمود  العدد  سداد العمالء يتم. 18السؤال 

  % 44.7  241  بالجنيه اللبناني 

  % 71.2  384  بالدوالر األمريكي 

  % 25.2   136 بكال العملتين، النصيب األكبر للدوالر األمريكي

  % 0.7  4  باليورو 

  % 0.2  1 جنيه اللبنانيبكال العملتين النصيب األكبر بال
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  % 0.6  3  أي عملة 

  % 0.2  1  جنيه سوري 

  % 100.0   539  إجمالي 

  

44,7%

71,2%

25,2%

0,7% 0,2% 0,6% 0,2%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

In L ebanese
Pound

In US D In both
currencies , but
biggest part in

US D

In E uro In both
currencies , but
biggest part in

L BP

Any currency S yrian Pound

  
  
  

  % العمود   العدد  نظام محاسبي/هل لديك سجالت. 19السؤال 

  % 67.0  361  نعم 

  % 33.0  178  ال

  % 100.0  539  إجمالي 
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Yes
67,0%

No
33,0%

  
  

  % العمود  العدد  كيف بدأت مشروعك. 20السؤال 

  % 87.8  473  بمالي 

  % 6.5   35 بائتمان من مؤسسة 

  % 5.2   28 بائتمان من أفراد األسرة، األصدقاء

  % 2.4   13  مقرضين خاصين 

  % 2.0   11  أخرى 

  % 100.0   539  ي إجمال

  

  % العمود   العدد  كيف بدأت مشروعك؟ أخرى. 20السؤال 

  % 0.2   1  مساعدة من الناس 

  % 1.3  7  مشروع موروث 

  % 0.4  2  بمال اآلباء 

  % 100.0   539  إجمالي 

  

  % العمود  العدد  بائتمان من مؤسسة. ب 20السؤال 

  % 80.0   28  بنك 

  % 22.9   8 منظمة غير حكومية 

  % 0.0  0  برنامج حكومي 

  % 100.0  35  إجمالي 

  

  إجمالي   يوم سئ  يوم عادي يوم جيد. أ 21الســـؤال 
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  % العمود  العدد  العمود العدد%العمود العدد  الدوران اليومي 

  % 100.0  100 % 70.2  373  % 10.9  58  يوم االثنين 

  % 100.0  65  %80.1  428  %7.7  41  يوم الثالثاء 

  % 100.0  50 % 82.9  442  % 7.7  41  ألربعاء يوم ا

  % 100.0  83 % 79.0  422  %5.4  29  يوم الخميس 

  % 100.0  109 % 69.7  363  %9.4  49  يوم الجمعة 

  % 100.0  198 % 52.3   275  % 10.1  53  يوم السبت 

  % 100.0  84 % 55.1  222  % 24.1  97  يوم األحد 

  

ــؤال  ــدد . أ 21الس ع

   األيام في األسبوع

  عدد األيام السيئة   عدد األيام العادية  عدد األيام الجيدة

  العدد   % العمود العدد %العمود العدد 

  247  % 7.1  38  % 64.9  350  وال يوم 

  75  % 2.0  11  % 18.9  102  يوم 1

  116  % 5.4  29  % 9.5  51  يوم 2

  51  % 11.1  60  % 2.6  14  يوم 3

  30  % 15.4   83  %1.1  6  يوم 4

  14  % 17.4  94  % 0.7  4  يوم 5

  3  % 17.4  94  %1.1  6  يوم 6

   3  % 24.1  130  %1.1  6  يوم 7

   539  % 100.0   539  % 100.0  539  إجمالي 
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7,7% 7,7% 5,4%
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Good Day Normal Day

  
  

. أ 21الســـؤال 

 الدوران األسبوعي 

  اإلجمالي  األسبوع السئ  األسبوع العادي األسبوع الجيد

  % مودالع  العدد%العمود العدد%العمود العدد 

  % 100.0   8  % 35.1  188  % 63.4  340  األسبوع األول 

  % 100.0   16  % 78.1  418  % 18.9   101  األسبوع الثاني 

  % 100.0  32  % 91.2  488  % 2.8   15  األسبوع الثالث 

  % 100.0  182  % 56.9   305  % 9.1   49  األسبوع 
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63,4%

18,9%

2,8%

9,1%

35,1%

78,1%

91,2%

56,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1st week 2nd week 3rd week 4th week

Good Week Normal Week

  
ــؤال  ــدد. أ 21الس ع

  في الشهر ... األسابيع

  عدد األسابيع السيئة   عدد األسابيع العادية  الجيدةعدد األسابيع

  العدد   % العمود العدد %العمود العدد 

  345  % 4.7  25  % 32.8  176  وال أسبوع 

  161  % 11.0  59  % 42.9  230  أسبوع 1

  18  % 32.6   175  % 22.0   118  أسبوع 2

   7  % 22.0   118  % 1.7   9  أسبوع 3

   5  % 29.7   159  % 0.6   3  أسبوع 4

   536  % 100.0   536  % 100.0   536  إجمالي 

  

  % العمود   العدد  الدوران الشهري. أ 21السؤال 

  % 15.0  78 ليرة لبناني 200.000-

  % 13.8   72 ليرة لبناني400.000 – 200.001

  % 11.5   60 ليرة لبناني600.000 – 400.001

  % 14.6  76 ليرة لبناني1.000.000 – 600.001

  % 11.3  59 ليرة لبناني1.500.000 – 1.000.001

  % 8.3   43 ليرة لبناني2.000.000 – 1.500.001

  % 10.6   55 ليرة لبناني3.000.000 – 2.000.001

  % 15.0  78 ليرة لبناني 3.000.001>

  % 100.0   521  إجمالي 
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15,0%

13,8%

11,5%

14,6%

11,3%

8,3%

10,6%

15,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

‐200,000 LBP 200,001‐400,00
LBP

400,001‐600,000
LBP

600,001‐
1,000,000 LBP

1,000,001‐
1,500,000 LBP

1,500,001‐
2,000,000 LBP

2,000,001‐
3,000,000 LBP

>3,000,001 LBP

  
  

  % العمود   العدد  الدوران األسبوعي. 22السؤال 

  % 0.2  1 ليرة لبناني 20.000 – 10.001

  % 0.4   2 ليرة لبناني 50.000 – 20.001

  % 1.9  10 ليرة لبناني100.000 – 50.001

  % 5.6   29 ليرة لبناني200.000 – 100.001

  % 18.8   98 ليرة لبناني500.000 – 200.001

  % 100.0   521 ليرة لبناني 500.000>
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0,2% 0,4% 1,9%
5,6%

18,8%

73,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

10,001‐20,000 LBP 20,001‐50,000 LBP 50,001‐100,000
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100,001‐200,000
LBP

200,001‐500,000
LBP

>500,000 LBP

  
ــؤال  . 23الســ

  دوران الشهري ال

  إجمالي   شهر سئ  شهر عادي شهر جيد

  % العمود  العدد %العمود العدد%العمود العدد

  % 100.0  98  % 67.6  356  % 13.9   73  يناير 

  % 100.0  98  % 66.3   348  % 15.0   79  فبراير 

  % 100.0   83  % 75.7   398  % 8.6   45  مارس 

  %100.0  88  77.6  409  % 5.7   30  أبريل 

  % 100.0  122  %73.3  387  % 3.6  19  مايو 

  % 100.0  202  %56.4  298  % 5.3  28  يونيه 

  % 100.0  256  % 44.1  233  % 7.4  39  يوليو 

  % 100.0  244  % 43.3  228  % 10.3  54  أغسطس 

  % 100.0  172  % 52.9  278  % 14.4  76  سبتمبر 

  %100.0  69  % 73.1  381  % 13.6  71  أكتوبر 

  % 100.0  65  % 77.0  402  % 10.5  55  نوفمبر 

  % 100.0  180  % 55.0   286  % 10.4  54  ديسمبر 

  % 100.0  99  % 48.3  241  % 31.9  159  رمضان 
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13,9% 15,0%
8,6% 5,7% 3,6%

5,3%
7,4%

10,3% 14,4%
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Good Month Normal Month

  
عـــدد. 23الســـؤال 

  في سنة ... الشهور

  عدد الشهور السيئة   عدد الشهور العادية  عدد الشهور الجيدة

  عدد   عمود  عدد %عمود عدد 

   106  % 5.0  27  % 46.0  248  وال شهر 

  51  % 1.1   6  % 21.9  118  شهر 1

  71  % 2.4  13  % 11.9  64  شهر 2

  99  % 3.0  16  % 9.3  50  شهر 3

   92  % 5.4  29  %5.4  29  شهر 4

  50  % 8.0  43  % 2.8   15  شهر 5

  34  % 12.2  66  % 0.9  5  شهر 6

  13  % 10.2  55  % 0.6  3  شهر 7

  13  % 14.8  80  % 0.2  1  شهر 8

  7  % 11.9  64  %0.6  3  شهر 9

  1  % 11.9  41  %0.2  1  شهر  10

  0  % 7.2   39  % 0.2  1  شهر  11

   2  % 11.1  60  % 0.2  1  شهر  12

   539  % 100.0  539  % 100.0  539  إجمالي 

  

  % العمود  العدد  دوران سنوي. 23السؤال 

  % 0.2  1 ليرة لبناني200.000 – 100.001
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  % 0.4  2 لبنانيليرة500.000 – 200.001

  % 1.3  7 ليرة لبناني1.000.000 – 500.001

  % 5.4  29 ليرة لبناني2.500.000 – 1.000.001

  % 4.8   26 ليرة لبناني5.000.000 – 2.500.001

  %14.9ِ  80 ليرة لبناني10.000.000 – 5.000.001

  % 22.9  123 ليرة لبناني25.000.000 – 10.000.001

  % 50.2  270 ليرة لبناني 25.000.001>

  % 100.0  538  إجمالي 

  

0,2% 0,4% 1,3%

5,4% 4,8%

14,9%

22,9%

50,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

100,001‐200,000 LBP 200,001‐500,000 LBP 500,001‐1,000,000
LBP

1,000,001‐2,500,000
LBP

2,500,001‐5,000,000
LBP

5,000,001‐10,000,000
LBP

10,000,001–25,000,000
LBP

>25,000,001 LBP

  
  

إجمــــالي    2المنتج    1المنتج  بالنسبة لمنتجين%هامش الربح اإلجمالي ب. 25السؤال 

  المنتجات 

0 %- 10 %  139  16  155  

11 %- 20 %  149  43  192  

21 %- 30 %  120   42  162  

31 %- 40 %  23  12  35  

41 %- 50 %  38   10  48  

51 %- 75%  25  5  30  

76 %- 99 %  12  1  13  

100+ %  20  4  24  
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  659  133  526  إجمالي 

  

  %العمود   العدد كيف تتوقع تطوير شركتك أثناء السنوات القادمة. 26السؤال 

  % 32.7  176  سيكون هناك زيادة 

  % 21.4  115  سيبقى مستقراً 

  % 41.6  224 سيكون هناك انخفاض

  % 4.3  23 اسييعتمد على الوضع السي

  % 100.0  538  إجمالي 

  

There will be an 
inc reas e
32,7%

It will s tay s table
21,4%

There will be a 
dec reas e
41,6%

Depends  on the 
politic al s ituation

4,3%

  
  

  % العمود العدد  أي نوع من االستثمار دخلت فيه في السنتين الماضيتين؟ . أ 27السؤال 

0– 100.000   2  0.4 %  

100.001 – 200.000 1  0.2 %  

200.001 – 500.000 5  0.9%  

500.001 – 1.000.000 18  3.4 %  

1.000.001- 2.500.000 26  4.9 %  

2.500.001 – 5.000.000 37  6.9 %  

5.000.001 – 10.000.000 36  6.7%  

10.000.001 – 25.000.000 52  9.7 %  

<25.000.001  304   10.3 %  
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  % 56.7  304 لم يكن هناك استثمار 

  % 100.0   536  إجمالي 

  

0,4% 0,2% 0,9%
3,4%

4,9%
6,9% 6,7%

9,7% 10,3%

56,7%

0,0%

10,0%
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50,0%

60,0%

0‐100,000 100,001‐
200,000

200,001‐
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500,001‐
1,000,000

1,000,001‐
2,500,000

2,500,001‐
5,000,000

5,000,001‐
10,000,000

10,000,001 –
25,000,000

>25,000,001 No
investment
has  been
made

  
ــؤال  ــوع. 1ب  27الس ــا ن م

االستثمار الذي قمـت بـه فـي    

  السنتين األخيرتين؟ 

  كالهما   االئتمان   التمويل الذاتي  إجمالي

  العمود   العدد   العمود العدد العمود العدد

  %10.5  7  %84.2  112  %61.9  133  المعدات 

  %15.1  6  % 76.7  56  % 34.0  73  العقارات والتجديد 

  %16.7  2  %72.2  13  % 8.4  18  معدات إنتاجية 

  %10.0  3  %80.0  24  %14.0  30  التوسع 

  %9.3  5  %81.5  44  %25.1  54  التحديث 

  %7.7  4  %76.9  20  % 12.1  26  أخرى 

  11.4  27  80.53892  269  %155.3  334  إجمالي 
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  % العمود   العدد  ما نوع االستثمار الذي تخطط له؟. أ28سؤال 

0– 100.000  0  0.0 %  

100.001 – 200.000 0  0.0 %  

200.001 – 500.000 3  0.6 %  

500.001 – 1.000.000 4  0.8 %  
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1.000.001 – 2.500.000 14  2.6%  

2.500.001 – 5.000.000 21  4.0 %  

5.000.001 -10.000.000 31  5.9%  

10.000.001 – 25.000.000 47  8.9 %  

<25.000.001   60  11.3%  

  % 66.0  349 ال خطة ألي استثمار 

  % 100.0  529  إجمالي 

  

0,6% 0,8%
2,6% 4,0%

5,9%
8,9%

11,3%

66,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%
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200,001‐500,000 500,001‐
1,000,000

1,000,001‐
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5,000,000
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10,000,001 –
25,000,000

>25,000,001 No investment is
planed

  
مـا  . ب 28سؤال 

ــتثمار  ــوع االس ن

  خطط لهالذي ت

  كالهما   ائتمان  تمويل ذاتي إجمالي

  عمود   عدد عمود العدد %عمود العدد

  %10.2  5 % 84.1  74  % 48.9  88  معدات 

  %15.0  2  %80.0  32  %22.2  40  عقارات وتجديد 

  %22.2  1  %66.6  6  %5.0  9  معدات إنتاج 

  % 13.8  19  %56.7  37  %36.1  65  التوسع 

  %3.0  7 % 75.8  25  %18.3  33  التحديث 

  %11.1  2  %66.7  6  %5.0  9  أخرى 

   244  36    180 % 100.0  180  إجمالي 
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  % العمود   العدد ما هي العوائق التي تمنعك من النمو. 29سؤال 

  %6.2  31  ال عوائق 

  %1.2  6  عوائق أخرى 

  % 0.4  2 )الفساد ، عدم االستقرار(االفتقار إلى التمويل 

  % 12.8  64 ال أو العمال المؤهليناالفتقار إلى العم
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  % 14.6  73 أو مكلفة/ المواصالت صعبة و

  %15.6  78 )الكهرباء، والماء والتليفون(االفتقار إلى البنية التحتية

  %20.2  101 عدد العمالء يتناقص 

  % 24.4   122  التضخم 

  % 24.4  122  المنافسة 

  % 89.0  445 الضرائب غالية للغاية

  % 100.0  500  إجمالي 

  

6,2%

1,2%

0,4%

12,8%

14,6%

15,6%

20,2%

24,4%

24,4%

89,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

No constraints

Others  constraints

Lack of finance (corruption,
instability)

Lack of personnel or qualified
personnel

T ransport is  difficult to get and or
expensive

Lack of infrastructure (electricity,
water, telephone)

Number of clients  is  decreasing

Inflation

C ompetition

Tax  is  too expensive

  
كيف تتوقع تطور اقتصاد لبنان فـي العـامين. 30السؤال 

  القادمين؟

  % العمود  العدد

  %24.5  131  سيكون هناك زيادة 

  %13.5   72  سيبقى ثابتاً 

  % 57.1  305 سيكون هناك انحدار 

  % 4.9  26 يعتمد على الوضع السياسي

  % 100.0  534  إجمالي 
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There will be an 
inc reas e
24,5%

It will s tay s table
13,5%

There will be a 
dec reas e
57,1%

Depends  on the 
politic al s ituation

4,9%

  
  

  % العمود   العدد هل استخدمت الخدمات البنكية؟/خدمهل تست. أ 31السؤال 

  % 62.8  338  نعم 

  %37.2  200  ال

  % 100.0  538  إجمالي 

  

Yes
62,8%

No
37,2%

  



 114

. 1ب  31السؤال 

  الخدمات البنكية 

ــأن  االستخدام المنتظم لم يستخدم ــتم ب مه

  تحاول 

  ال حاجة 

  % العمود  العدد  %العمود العدد %العمود العدد

  % 2.1  16  % 86.4   285  %6.7  22  حساب جاري 

  %8.5  26  %53.7  176  % 29.9  98  حساب توفير 

  %34.5  2  % 10.9  34  % 54.0  169  تحويالت قومية

  %32.2  4  % 17.8  56  %48.7  153  تحويالت دولية

  %34.4  1  % 12.7  40  %52.5  165  شيكات 

  %32.6ِ  5  %4.0  12  %61.8  186  منتجات إسالمية

  27.1  15  %16.1  50  %51.9  161  ائتمان سيارة 

  21.1  19  %40.6  127  % 32.3  101  تأمين 

  %29.5  4  %6.5  19  %62.6  184  كمبياالت 

ســـحب علـــى 

  المكشوف 

27  58.7%  3  6.5%  0  34.8%  

  

6,7%

29,9%

54,0%
48,7% 52,5%

29,4%

61,8%
51,9%

32,3%

62,6%
58,7%

86,4%

53,7% 10,9% 17,8% 12,7%
47,8%

4,0% 16,1%

40,6%

6,5%
6,5%

2,1%
8,5%

34,5% 32,2% 34,4%

20,9%

32,6%
27,1%

21,1%
29,6%

34,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

C urrent
account

S avings
account

National
transfers

International
transfers

Western
Union
Money
Trans fer

C heques Is lamic
products

C ar credit Insurance Discount
bills

Overdraft

Never used Use (on regular bas is ) No need
  

  %عدد العمود  العدد     

اسم البنك أو المؤسسـة. 32سؤال 

  التي تستخدم فيها هذه الخدمات 

  %22.10  76  بنك عودة لبنان 

  % 9.30  32  فرانسبنك   

  % 9.00  31 بنك بيبليوس   
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  % 7.80  27 سوسيته جنرال لبنان  

  %5.80  20  بنك لبنان فرانس   

  %4.10  14  بنك البحر المتوسط، لبنان  

  %11.60  40  اعتماد لبنان   

  % 15.70  54  بنك بلوم   

  % 0.90  3  بنك مصر لبنان   

  % 3.20  11  بنك بيروت  

  % 1.20  4  بنك المورد  

  %0.30  1  البنك التجاري المتحد  

  %0.00  0  البنك األوروبي ل  

  %0.30  1  بنك لبنان المتحد  

  HSBC 9  2.60%بنك   

  %00ز0  0  بنك البركة اللبناني   

  % 2.90  10  بنك جمال   

  %0.90  3  بنك سويس   

  % 1.50  5  بنك صادرات إيران   

  %2.30  8  البنك اللبناني الكندي  

  % 2.00  7  م العربي بنك الكويت والعال  

  %0.60  2  بنك لبنان والخليج   

  %0.90  3  البنك القومي األول  

  %0.60  2  البنك الفيدرالي اللبناني   

  BSL   4  1.20%  

  BLC   11  3.20%  

  % 4.40  15 بنك بيروت والدول العربية  

  %0.60  2  البنك األفريقي والشرق األوسط   

  %2.30  8  البنك العربي  

  %0.60  2  لي العالمي البنك األه  

  % 0.30  1  شركة التمويل العربي   

  %0.30  1  بنك مصر لبنان  

  % 0.60  2 بنك الصناعة   

  % 0.30  1  بنك االئتمان   

  %0.30  1  بيت التمويل المالي   

  %0.30  1  بنك مصر   

  %4.90  17  ال عالقة بالبنك   
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  % 100.00  344  إجمالي   

  

29,9%

0,3%

0,9%

0,9%

2,6%

2,6%

3,2%

3,8%

5,5%

7,8%

9,0%

9,3%

11,6%

15,7%

22,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Others

Allied Business  Bank

Al Mawarid Bank

Banque Misr L iban

HS BC  Lebanon

J ammal Trust Bank sal

Bank of Beirut

Mediterranean Bank, Lebanon

Banque L ibano‐F rancaise

S ociete Generale de Banque au L iban

Byblos  Bank sal

F ransabank

C redit L ibanais

Banque du L iban etd’Outre‐Mer sal (BLOM)

Bank Audi Lebanon

  
  

  % العمود  العدد  منتظمةهل تدخر مال بصفة. 33سؤال 

  % 11,8   63 نعم، نقداً في المنزل 

  % 20.3  109  نعم في البنك 

  % 0.2  1 جمعية/ نعم، في تعاونية

  %0.2  1 فضة/ نعم، في ذهب 

  % 6.0  32 )رأس مال عامل(نعم، في شكل عهدة 

  % 62.9   337 ال، ال يدخر مال بصفة منتظمة

  % 100.0  536  إجمالي 
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11,8%

20,3%

0,2% 0,2%

6,0%

62,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Y es, in cash at home Y es, at the bank Y es, at a co‐
operative/association

Y es, in gold / silver Y es, in inventory
(working  capital)

No, do not save money
regularly

  
  

  %العمود   العدد  كم تدخر في السنة؟.  34ل سؤا

   % 1.9ِ   3 ليرة لبنانية 1.00.000 –0

  % 1.2  2 ليرة لبنانية200.000 – 100.001

  % 1.9  3 ليرة لبنانية500.000 – 200.001

  % 1.9   3 ليرة لبنانية1.000.000 – 500.001

  % 8.0  13 ليرة لبنانية2.500.000 – 1.000.001

  % 14.8  24 ليرة لبنانية5.000.000 – 2.500.001

  % 25.3  41 ليرة لبنانية10.000.000 – 5.000.001

  % 24.7  40 ليرة لبنانية25.000.000 – 10.000.001

  % 20.4  33 ليرة لبنانية 25.000.001>

  % 100.0   162  إجمالي 
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1,9%
1,2%

1,9% 1,9%

8,0%

14,8%

25,3% 24,7%

20,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0‐100,000 LBP 100,001‐200,000 LBP 200,001‐500,000 LBP 500,001‐1,000,000
LBP

1,000,001‐2,500,000
LBP

2,500,001‐5,000,000
LBP

5,000,001‐10,000,000
LBP

10,000,001–25,000,000
LBP

>25,000,001 LBP

  
  

  % العمود  العدد ك التجارية؟ كيف تحكم عملية الحصول على ائتمان من البنو. 35سؤال 

  % 2.8  15  مستحيل 

  % 15.9  85  صعب للغاية 

  % 33.8   180  صعب 

  %42.2   225  سهل 

  %5.3   28  سهل للغاية 

  % 100.0  533  إجمالي 
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2,8%

15,9%

33,8%

42,2%

5,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Impossible Very difficult Difficult E asy Very easy

  
أهــم الصــعوبات. 36ســؤال 

للحصول على قرض مـن بنـك   

  تجاري 

التــالي فــي  األهم إجمالي

  األهمية 

ــي  ــث ف الثال

  األهمية

  % عمود   عدد   % عمود  عدد   %عمود  عدد 

  % 1.5  2  % 2.4  6  % 3.6  9  أخرى 

  % 0.0  1  % 0.0  0  % 0.4  1 الخبرة الماضية السيئة

  % 0.0  1  % 0.0  0  % 0.4  1 االفتقار إلى المعرفة بالعاملين

  % 0.0  1  % 0.4  1  % 0.8  2 المشروع ليس رسمي

  % 3.0  1  %2.4  6  % 3.6  9 ال أعرف أي شخص في البنك

  %1.5  4  %1.6  4  %3.6  9  أسباب دينية 

  %6.1  4  % 2.0  5  %5.2  13  البيروقراطية 

  %1.5  3  %3.6  9  %5.2  13  الفساد 

  %16.7  4  %0.4  1  %6.5  16 صعوبة في تقديم أرقام

  %13.6  6  %10.1  25  %13.7  34  الدخول إلى البنك 

الخوف من عدم القـدرة علـى

  السداد

38  15.3%  22  8.9 %  7  13.6%  

  % 13.6  8  %13.3  33  % 20.2  50  عوائق إدارية 

  %16.7  18  %10.5  26  %22.2  55 إجراءات طويلة ومعقدة للغاية

  %18.2  25  %14.1  35  % 29.0  72 معدالت فائدة مرتفعة

  % 3.0  17  % 30.2  75  %37.9  94 االفتقار إلى ضمانات 

  % 100.0  102  %100.0  248  %100.0  248  إجمالي 
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3,6%

0,4%

0,4%

0,8%

3,6%

3,6%

5,2%

5,2%

6,5%

13,7%

15,3%

20,2%

22,2%

29,0%

37,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Other

Bad past experience

Lack of knowledge of staff

The enterprise is  not formal

I don't know anybody in the bank

R eligious  R easons

Bureaucracy

C orruption

Difficulty in presenting  figures

Accesibility of the bank

F ear not to be able to pay

Administrative C onstraints

Too long  and complicated procedures

High Interest R ates

Lack of C olleteral

  
  

هل تعتقد أنه من األصعب حصول المرأة على قرض. 37سؤال 

  مقارنة بالرجل 

  % العمود   العدد

  % 8.7  47  نعم 

  %77.5  417  ال

  % 13.8  74  ال أعرف

  % 100.0  538  إجمالي 
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Yes
8,7%

No
77,5%

I do not know
13,8%

  
  

  % العمود  العدد  ما نوع القروض التي تعرفها. 38سؤال 

  %76.1  398  قروض سيارة 

  %68.5  358  قروض إسكان 

  %67.3  352  ان إسك

  %48.4  253  قروض مستهلك 

  %48.4  253  كفاالت 

  %32.5  170  قرض عملية تجميل 

  %28.1  147  رأس مال عامل 

  %27.9  146 قروض معدات وآالت 

  % 20.7  108 سحب على المكشوف

  % 0.2  1  أخرى 

  % 11.9  62  ال أعرف أي منها 

  % 100.0   523  إجمالي 
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76,1%

68,5% 67,3%

48,4% 48,4%

32,5%
28,1% 27,9%

20,7%

0,2%

11,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

C ar Loans Housing
Loans

Iskan C onsumer
Loans

Kafalat P lastic
surgery loan

Working
capital

Machinery
and

equipment
loans

Overdraft Other I don’t know
any

  
  

  % العمود  العدد ت الحصول على قرضهل حاول.  39سؤال 

  % 68.1  367  ال

  % 31.9  172  نعم 

  % 100.0  539  إجمالي 

  

No
68,1%

Yes
31,9%
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  % العمود   العدد  لماذا لم تحاول الحصول على قرض؟. 40سؤال 

  %56.0  205  ال حاجة 

  % 7.1  26  سبب آخر 

  %0.5  2 المدة حتى توزيع القرض طويلة للغاية أو قصيرة للغاية

  % 0.8  3 قار إلى المعلومات بشأن من أين يمكن الحصول على قرضاالفت

  % 1.1  4 ال أعرف ناس داخل البنك

  % 3.3  12 )سداد الفائدة(ألسباب دينية 

  % 4.9  18 المؤسسات األخرى/ ال ثقة في البنوك

  % 9.0  33 اإلجراءات طويلة ومعقدة للغاية

  % 10.4  38 االفتقار إلى الضمانات

  % 17.2   63 ف من عدم القدرة على سداد القرضالخو

  % 18.3  67 سعر الفائدة مرتفع للغاية

  % 100.0   366  اإلجمالي 

56,0%

7,1%

0,5%

0,8%

1,1%

3,3%

4,9%

9,0%

10,4%

17,2%

18,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

No need

Other reason

R eimbursement period too long  or too
short

Lack of information where to obtain a
loan

Do not know people within the bank

F or religious  reasons  (payment of
interest)

No confidence in banks/others
institutions

The procedures  are too long  and
complicated

Lack of guarantees

Afraid of not being  able to repay the
loan

Interest rate is  too high

  
  

متى حاولت الحصول على قرض، هل كنت قادراً علـى الحصـول   . 41سؤال 

  على قرض 

  % العمود   العدد 

  % 22.8  39  ال

  % 77.2  132  نعم 

    171  إجمالي 
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No
22,8%

Yes
77,2%

  
  

% العمود  العدد  اذا لم تستطع الحصول على قرضلم. 42سؤال 

  %41.0  16 االفتقار إلى الضمانات

  % 61.5  24 شروط القرض يصعب الوفاء بها

  % 20.5  8  أخرى 

  % 100.0   39  إجمالي 
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41,0%

61,5%

20,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Lack of guaranties The loan conditions  were too difficult to fulfil O ther

  
  

  % العمود   العدد  لو كانت اإلجابة بنعم فكم قرض حصلت عليه؟. 43سؤال 

  %51.1  67  ائتمان .1

  %37.4  49  ائتمان  4 –2

  % 7.6  10  ائتمان  10 –5

  % 3.8  5  ائتمان  10أكثر من 

  % 100.0  131  إجمالي 
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1 c redit
51,1%

2 ‐ 4 c redits
37,4%

5 ‐ 10 c redits
7,6%

More than 10 c redits
3,8%

  
  % العمود   العدد  أين حصلت على هذه القروض. 44سؤال 

  %83.2  109  بنك 

  %1.5  2  كفاالت 

  % 6.9  9 )المجموعة ، آمين(مؤسسة تمويل متناهي الصغر

  % 11.5  15  أخرى 

  % 100.0  131  ي إجمال
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83,2%

1,5%

6,9%
11,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Bank K afalat MF I (Al Majmoua, Amaeen) Other

  
% العمود   العدد اسم المؤسسة. بنك. أ44سؤال 

  % 0.9  1  العربي 

  % 0.9  1 بي أل سي 
BSL   1  0.9 %  

  % 0.9  1 بيبليوس 

  % 0.9  1 صادرات إيران 

  % 0.9  1  إسكان 

  % 0.9  1  قوير 

  % 0.9   1  بي. سي. أل

  % 0.9  1 الكندي اللبناني 

  % 0.9  1  اللبناني السويسري 

  % 0.9  1  ميبكو 

  % 0.9  1  الشرق األوسط 

  % 0.9  1  شمال أفريقيا 

  % 0.9  1  أولد بنك 

  % 0.9  1  سفارة إيران 

  % 0.9  1  سوسيتيه جنرال 

  % 0.9  1  بنك تمويل 

  % 0.9  1  بنك ترانسأورينت 

  % 1.8  2  بنك عرب 
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  % 1.8  2  بنك بيروت 

  % 1.8  2  بنك إسكان 

  % 1.8  2  بنك عرب سعودية 

  % 2.8  3 البنك التجاري المتحد 

  % 2.8  3  بنك البحر المتوسط 

  % 2.8  3  بنك صادرات إيران 
SGBL 3  2.8 %  
BBAC   3  2.8 %  

  %5.5  6 لبنان فرانس 
HSBC 7  6.4 %  

  %6.4  7 بنك ترست جمال 

  % 7.3  8  بيلبيوس بنك 

  % 8.3  9  بنك اعتماد لبنان 

  % 11.9  13  بلوم 

  % 11.9  13  بنك فرنسا 

  % 12.8   14  بنك عوده 

  % 100.0  109  إجمالي 

  

% العمود   العدد  أخرى . د 44سؤال 

  % 0.2  1  الحسن 

  % 0.4  2 ) بنك صغير(الحسن 

  % 0.2  1 )بدون فائدة(القرض الحسن 

  % 0.2  1  كاريتاس 

  % 0.2  1  منظمة فرنسية 

  % 0.2  1 جمعية تضامن مهني 

  % 0.2  1 جمعية النعمة الريف 

  % 0.2  1  قرض حسن 

  % 0.2  1  قرض حسن 

  % 0.2  1 شركة وسط الخليج للتأمين

  % 0.2  1  مقرض خاص 

  % 0.4  2 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الفلسطينيين

  % 100.0  539  إجمالي 

  

% العمود   العدد هل لديك قرض معلق. 45سؤال 
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  % 43.5   57  ال

  % 56.5  74  نعم 

  % 100.0  131  الي إجم

  

No
43,5%

Yes
56,5%

  
  % العمود   العدد   46سؤال 

100.001 – 200.000 2  1.6 %  

200.001 – 500.000 1  0.8 %  

500.001 – 1.000.000 6  4.7 %  

1.000.001- 2.500.000 14  10.9 %  

2.500.001 – 5.000.000 22  17.2 %  

5.000.001 – 10.000.000 24  18.8 %  

10.000.001 – 25.000.000 30  23.4%  

  % 22.7  29  25.000.001من >

  % 100.0  128  إجمالي 
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1,6%
0,8%

4,7%

10,9%

17,2%

18,8%

23,4%
22,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

100,001‐200,000 200,001‐500,000 500,001‐
1,000,000

1,000,001‐
2,500,000

2,500,001‐
5,000,000

5,000,001‐
10,000,000

10,000,001 –
25,000,000

>25,000,001

  
  %العمود  العدد اسم المؤسسة. أ 46سؤال 

  % 0.8  1  العربي 

  % 0.8  1  بنك عرب 

  % 0.8  1  بنك بيروت 

  % 0.8  1  كاريتاس 

  % 0.8  1  منظمة فرنسية 

  % 0.8  1  صادرات إيران

  % 0.8  1  إسكان 

  % 0.8  1 جمعية تضامن مهني 

  % 0.8  1  كفاالت 

  % 0.8  1  قرض حسن 
LCB   1  0.8 %  

  % 0.8  1 اللبناني الكندي 

  % 0.8  1 اللبناني الفرنسي السويسري

  % 0.8  1  ميبكو 

  % 0.8  1 شمال أفريقيا والشرق األوسط

  % 0,8  1  سفيرات إيران  

  %0.8  1  تشارتر 

  % 0.8  1  بنك تمويل 

  % 0.8  1  بنك ترانسأورينت 
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  % 1.6  2 البنك التجاري المتحد 

  % 1.6  2  إسكان 

  % 1.6  2  بنك البحر المتوسط 

  % 1.6  2  صادرات إيران 

  % 1.6  2 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الفلسطينيين

  % 2.3  3  الحسن 

  % 2.3  3  لبناني فرنسي 
BBAC 4  3.1 %  

  % Byblos  4  3.1بنك 

  % 3.1  4  جمال ترست بنك 
SGBL   4  3.1 %  

  % 4.7  6 المجموعة 

  %5.5  7  اعتماد لبنان
HSBC 7  5.5%  

  % 6.3  8 بلوم 

  % 7.0  9  بنك عوده 

  % 7.0  9  بنك فرنسا

  % 100.0  128  إجمالي 

  

  % العمود  العدد سداد القرض. 47سؤال 

  % 0.8  1  شهر  1<

  % 1.6  2  شهر  3 –1

  % 1.6  2  شهر  6 –4

  % 23.6  30  شهر  12 –7

  % 11.8   15  شهر  18 – 13

  % 60.6  77  شهر  18أكثر من 

  % 100.0  127  إجمالي 
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0,8% 1,6% 1,6%

23,6%

11,8%

60,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

<  1 month 1 ‐ 3 months 4 ‐ 6 months 7 ‐ 12 months 13 ‐ 18 months More than 18 months

  
  

  %العمود   العدد  التكرار. ب 48سؤال 

  % 0.0  0  أسبوعياً 

  % 35.8  34  شهرياً 

  % 58.9  56  سنوياً 

  % 5.3  5  كل فترة 

  % 100.0  95  إجمالي 
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35,8%

58,9%

5,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Per month P er year P er period

  
  

  % العمود  العدد  %)بـ(معدل الفائدة. أ 48سؤال 

0 %  2  2.0 %  

1 %- 5 %  12  12.2 %  

6 %– 10%  53  54.1 %  

11 %- 15 %  11  11.2%  

16 %- 25 %  17   17.3 %  

26 %- 50 %  3  3.1 %  

  % 100.0  98  إجمالي 
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2,0%

12,2%

54,1%

11,2%

17,3%

3,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0% 1% ‐5% 6% ‐10% 11% ‐15% 16% ‐25% 26% ‐50%

  
  % العمود   العدد   القيمة . أ 49سؤال 

  %1.7   2 ليرة لبنانية 100.000 –0

  % 18.3  21 ليرة لبنانية200.000 – 100.001

  % 47.8  55 ليرة لبنانية500.000 – 200.001

  % 19.1  22 ليرة لبنانية1.000.000 – 500.001

  % 11.3  13 ليرة لبنانية2.500.000 – 1.000.001

  % 0.9  1 ليرة لبنانية5.000.000 – 2.500.001

  % 0.9   1 ليرة لبنانية10.000.000 -5.000.001

  % 100.0   115  إجمالي 
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1,7%

18,3%

47,8%

19,1%

11,3%

0,9% 0,9%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0‐100,000 LBP 100,001‐200,000
LBP

200,001‐500,000
LBP

500,001‐1,000,000
LBP

1,000,001‐
2,500,000 LBP

2,500,001‐
5,000,000 LBP

5,000,001‐
10,000,000 LBP

  
  % العمود  العدد  التكرار. ب 49سؤال 

  % 100.0   115  شهرياً 

  % 100.0   115  إجمالي 

  

  % العمود  العدد  سداد القروضإجمالي عدد. ج 49سؤال 

  %1.7  2  سداد  2 -1

  %5.2  6  سداد 6 –3

  % 25.9  30  سداد 12 –7

  % 23.3  27  سداد  24 – 13

  % 44.0   51  وأكثر  25

  % 100.0  116  إجمالي 
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1,7%

5,2%

25,9%
23,3%

44,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

1‐2 repayments 3‐6 repayments 7‐12 repayments 13‐24 repayments 25 and more repayments

  
  % العمود   العدد هل كان هناك فترة سماح. 50سؤال 

  %11.2  14  نعم 

  % 88.8  111  ال

  % 100.0  125  إجمالي 

  

  % العمود   العدد ألي مدة. ب 50سؤال 

  % 50.0  6  شهر 1

  % 8.3  1  شهر2

  %16.7  2  شهر 3

  %8.3  1  شهر 4

  % 8.3   1  شهر 9

  % 8.3  1  سنة 3

  % 100.0  12  ي إجمال

  

  العمود  العدد هل تفكر في الحصول على قرض جديد سريعاً؟. 51سؤال 

  %34.4  43  نعم 

  %65.6   82  ال

  % 100.0  125  إجمالي 
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Yes
34,4%

No
65,6%

  
  

  % العمود  العدد  هل أخذت قرضاً من؟. 52سؤال 

  % 21.0  113  أفراد العائلة 

  % 10.6  57  أصدقاء 

  %1.3  7  مقرضون مال

  % 72.2  389 غير رسميلم آخذ قرض 

  % 100.0  539  إجمالي 
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21,0%

10,6%

1,3%

72,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

F amily members F riends Money lenders No informal loan

  
  

  % العمود    العدد )ليرة لبنانية(قيمة القرض؟. 53سؤال 

0– 100.000   3  2.0 %  

100.001 – 200.000 5  3.4%  

200.001 – 500.000 10  6.7 %  

500.001 – 1.000.000 19  12.8 %  

1.000.001 – 5.000.000 27  18.1 %  

5.000.001 – 10.000.000 18  12.1%  

10.000.001 – 25.000.000 18  12.1 %  

<25.000.001  22  14.8%  

  %100.0  149  اإلجمالي 
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2,0%

3,4%

6,7%

12,8%

18,1% 18,1%

12,1% 12,1%

14,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

0‐100,000 100,001‐
200,000

200,001‐
500,000

500,001‐
1,000,000

1,000,001‐
2,500,000

2,500,001‐
5,000,000

5,000,001‐
10,000,000

10,000,001 –
25,000,000

>25,000,001

  
  % العمود  العدد  السؤال فترة القرض 

  % 9.7  13  شهر  1<

  % 14.9  20  شهر  3 –1

  % 6.0  8  شهر  6 –4

  % 15.7  21  شهر  12 –7

  % 5.2   7  شهر  18 – 13

  % 48.5   65  شهر  18أكثر من 

  % 100.0   134  إجمالي 
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9,7%

14,9%

6,0%

15,7%

5,2%

48,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

<  1 month 1 ‐ 3 months 4 ‐ 6 months 7 ‐ 12 months 13 ‐ 18 months More than 18 months

  
  

  % العمود العدد  سعر فائدة. 55السؤال 

  % 0.0  0  أسبوعياً 

  %3.6  5  شهرياً 

  % 2.2  3  سنوياً 

  % 2.2  3  بالمدة 

  % 92.0  127  بدون فائدة 

  % 100.0  138  إجمالي 
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3,6% 2,2% 2,2%

92,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Per month Per year P er period No Interest rate

  
  % العمود  العدد  سعر الفائدة. أ55سؤال 

0 %  2  14.3 %  

1 %- 5 %  2  14.3 %  

6 %- 10 %  4  18.6 %  

16 %- 25 %  4  18.6 %  

26 %- 50 %  2  14.3 %  

  % 100.0  14  إجمالي 
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14,3% 14,3%

28,6% 28,6%

14,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

0% 1% ‐5% 6% ‐10% 16% ‐25% 26% ‐50%

  
  

  % العمود  العدد  القيمة . أ 56السؤال 

  % 4.1  3 ليرة لبنانية 100.000 –0

  %20.5  15 ليرة لبنانية200.000 – 100.001

  % 31.5  23 ليرة لبنانية500.000 – 200.001

  % 11.0   8 ليرة لبنانية1.000.000 – 500.001

  % 12.3   9 ليرة لبنانية2.500.000 – 1.000.001

  % 6.8   5 ليرة لبنانية5.000.000 – 2.500.001

  % 8.2  6 ليرة لبنانية10.000.000 – 5.000.001

  % 4.1  3 ليرة لبنانية25.000.000 – 10.000.001

  % 1.4  1 لبنانيةليرة 25.000.001>

  % 100.0   73  إجمالي 
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4,1%

20,5%

31,5%

11,0%
12,3%

6,8%
8,2%

4,1%

1,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

0‐100,000 LBP 100,001‐200,000 LBP200,001‐500,000 LBP 500,001‐1,000,000
LBP

1,000,001‐2,500,000
LBP

2,500,001‐5,000,000
LBP

5,000,001‐10,000,000
LBP

10,000,001–25,000,000
LBP

>25,000,001 LBP

  
  

  % العمود  العدد   تكرار . ب56سؤال 

  %36.5   46  شهرياً 

  % 27.0   34  يعتمد على اإلتاحة 

  % 18.3   23  مرة واحدة 

  % 4.0  5  سنوياً 

  % 3.2  4  شهور  3كل

  % 3.2  4  عشوائياً 

  % 1.6  2  ال يسدد 

  % 1.6  2  حسب المتاح 

  % 1.6  2  كل شهرين 

  % 0.8  1  ال أعرف 

  % 0.8  1  شهور  6كل

  % 0.8  1  يومياً 

  % 0.8  1  أسبوعياً 

  % 100.0  126  إجمالي 
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36,5%

27,0%

18,3%

4,0%
3,2% 3,2%

1,6% 1,6% 1,6%
0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

per month depends
on

availibilty

all at once per year per 3
months

randomly did not pay on
availability

per 2
months

don't know
yet

per 6
months

per day per week

  
  

  % العمود  العدد  إجمالي عدد السداد. ج 56سؤال 

  % 51.9   41  سداد  2 –1

  %16.5  13  سداد  6 –3

  % 19.0  15  سداد  12 –7

  % 5.1  4  سداد  24 – 13

  % 7.6  6   فأكثر 25

  % 100.0  79  إجمالي 
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36,5%

27,0%

18,3%

4,0%
3,2% 3,2%

1,6% 1,6% 1,6%
0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

per month depends
on

availibilty

all at once per year per 3
months

randomly did not pay on
availability

per 2
months

don't know
yet

per 6
months

per day per week

  
  

  % العمود  العدد إجمالي السداد. ج 56سؤال 

  % 51.9   41  سداد  2 –1

  % 16.5  13  سداد  6 –3

  % 19.0   15  سداد  12 –7

  % 5.1   4  سداد  24 – 13

  % 7.6   6  و أكثر  25

  % 100.0  79  إجمالي 
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51,9%

16,5%
19,0%

5,1%
7,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1‐2 repayments 3‐6 repayments 7‐12 repayments 13‐24 repayments 25 and more repayments

  
  

  % العمود   د العد هل كانت هناك فترة سماح؟. 57سؤال 

  % 41.1   53  نعم 

  % 58.9  76  ال

  % 100.0   129  إجمالي 

Yes
41,1%

No
58,9%

  
  % العمود  العدد إلى أي مدة؟. ب57سؤال 
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  % 2.3   1  شهر 1

  % 14.0  6  شهر 2

  % 4.7   2  شهر 3

  % 2.3   1  شهر 4

  % 11.6  5  سنة 2

  % 7.0  3  سنة 3

  % 11.6  5  سنة 1

  % 2.3  1  سنة 5

  % 2.3  1  دة كلها مرة واح

  % 9.3   4  يعتمد على الموقف 

  % 2.3  1  ال فائدة 

  % 18.6  8  مفتوحة 

  % 11.6  5 يبدأ الدفع عند توافر 

  % 100.0  43  إجمالي 

  

2,3%

14,0%

4,7%

2,3%

11,6%

7,0%

11,6%

2,3% 2,3%

9,3%

2,3%

18,6%

11,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

1 month 2 months 3 months 4 months 2 years 3 years 1 year 5 years all at once depend on
the

situation

no interest open started
paying  on
availability

  
  

  % العمود العدد ، لو كانت اإلجابة بال فلما ال؟58سؤال 

  % 77.4  291  ال حاجة لقرض 

  % 14.4  54 الخوف من عدم القدرة على السداد

  % 13.8  52 أفراد أسرته وأصدقائه يحتاجون للمال
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  % 2.4  9 االفتقار إلى الضمانات

  % 0.8  3 سعر الفائدة مرتفع للغاية

  % 0.5  2 فترة السداد طويلة للغاية أو قصيرة للغاية

  % 100.0   376  إجمالي 

  

77,4%

14,4% 13,8%

2,4% 0,8% 0,5%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

No need for a loan Afraid of not being  able
to reimburse

Lack of money among
his  family and friends

Lack of guaranties Interest rate too high R eimbursement period
too long  or too short

  
  

  % العمود   لعددا  هل أنت مهتم بالحصول على قرض، إن كانت لديك اإلمكانية . 59سؤال 

  % 64.2  346  ال

  % 35.8   193  نعم 

  % 100.0  539  إجمالي 
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No
64,2%

Yes
35,8%

  
  % العمود  العدد  قيمة القرض المرغوب.60سؤال 

200.001 – 500.000 2  1.1 %  

500.001 – 1.000.000 3  1.6 %  

1.000.001 – 2.5000.000 9  4.8 %  

2.500.001 – 5.000.000 29  15.3 %  

5.000.001 – 10.000.000 26   13.8 %  

10.000.001 – 25.000.000 52  27.5 %  

<25.000.001  68  36.0 %  

  %100.0   189  إجمالي 

  



 150

1,1% 1,6%

4,8%

15,3%
13,8%

27,5%

36,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

200,001‐500,000 500,001‐1,000,000 1,000,001‐
2,500,000

2,500,001‐
5,000,000

5,000,001‐
10,000,000

10,000,001 –
25,000,000

>25,000,001

  
  % العمود   العدد  أي نوع م االستثمارات تستخدم فيها القرض. 61سؤال 

  %59.4   114  التوسع 

  % 32.2   62  تنويع اإلنتاج 

  % 14.1  27  رأس مال عامل 

  % 12.5  24 سيارة شراء معدات أو

  % 5.2  10  بناء 

  % 20.8  40  أخرى 

  % 100.0   192  إجمالي 
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59,4%

32,3%

14,1%
12,5%

5,2%

20,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

E xpansion Diversification of
production

Working  capital Buying  of machinery or
vehicle

C onstruction Others

  
  

ليرة لبنانيـة  1.000.000لو أن البنك سيوفر لك قرض بـ.62سؤال 

  لسنة فكم ستود أن تسدد بالنسبة لتلك الخدمة؟ 

  % العمود   العدد 

0 %  8  4.4 %  

1 %- 5 %  62   33.9 %  

6 %- 10 %  86  47.0 %  

11 %- 15 %  9   4.9%  

16 %- 25 %  10  5.5%  

26 %- 50%  5  2.7%  

50 %- 100 %  3  1.6 %  

  % 100.0  183  إجمالي 

  

  % العمود   العدد  فترة سداد القرض المرغوبة. 63سؤال 

  % 5.8  11  شهر  3 –1

  % 2.1   4  شهر  6 –4

  % 18.9   36  شهر  12 –7

  % 13.7   26  شهر  18 – 13

  % 59.5   113  ر شه 18أكثر من 

  % 100.0   190  إجمالي 
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5,8%
2,1%

18,9%

13,7%

59,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1 ‐ 3 months 4 ‐ 6 months 7 ‐ 12 months 13 ‐ 18 months More than 18 months

  
  

  % العمود  العدد أي نوع من الضمانات التي ترغب في تقديمها. 64سؤال 

  %25.0  47  بيت

  % 16.0  30  سيارة 

  % 11.2  21  قطعة أرض 

  % 8.5  16  تليفزيون 

  % 6.9  13  ثالجة 

  %4.3  8  كمبيوتر 

  % 1.1  2  موتور 

  % 49.5  93  أخرى 

  % 100.0  188  إجمالي 
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25,0%

16,0%

11,2%
8,5%

6,9%
4,3%

1,1%

49,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

A  house A  car A
parcel/terrain

A  televis ion A  fridge A  computer A  motor Other

  
هل ستكون قادراً أن تجد شخص ما يمكن أن يضمنك في . 65سؤال 

  السداد 

  %العمود  العدد

  %69.1  132  نعم

  %30.9  59 ال

  % 100.0   191  إجمالي 

  

Yes
69,1%

No
30,9%
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  % العمود  العدد  لماذا أنت غير مهتم بالحصول على قرض في المستقبل؟. 66سؤال 

  %64.2  222  ال حاجة

  % 2.9  10 )أريد دفع فائدةال (أسباب دينية 

  % 11.0  38 مؤسسات أخرى/ليس لدي ثقة في البنوك

  % 40.2  139  سبب آخر 

  % 100.0  346  إجمالي 

  

64,2%

2,9%

11,0%

40,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

No need R eligious  reasons  (do not
want to pay interest)

Do not have confidence in
banks/others  institutions

Other reason
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  2ملحق 

  االستشاريون
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الشخص الذي تم استشارته وفقاً للطلب الذي قدمته مؤسسة النقد الـدولي أثنـاء مرحلـة إعـداد     / المؤسسات

  الدراسة 

  
  مكانته   اسم الشخص الذي تم االتصال به   ة الشرك

  مدير برامج االئتمان المتناهي الصغر  أدريانا دومت . أ  مؤسسة التنمية الريفية 

  المدير التنفيذي   لينا سيد . أ  مؤسسة المعونة المهنية المتبادلة

  مدير تنمية المشروعات   عالية فرجات . أ المجموعة 

   مدير عام  زياد حالبي   آمين 

  ال ينطبق   كارلوس ليبوس . أ   BLCبنك 

  مدير مركز   فادي سادر . أ  اعتماد لبنان 

  فريق مؤسسة هيراري   فريق مؤسسة هيراري   مؤسسة هيراري 

  مجلس اإلدارة  رئيس  أنور جمال . أ  جمال ترست بنك 

  غير مطابق   غير مطابق   البنك اللبناني الكندي 

  مدير برنامج االئتمان المتناهي الصغر   لينا حيدر . أ  جذومي ممؤسسة 

وكالة األمم المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل    

  الالجئين الفلسطينيين 

  حسين بلشي . أ

  قادية جردي . أ

  مسئول خدمات اجتماعية ميداني 

مسئول دعم مجتمعي لالئتمان المتنـاهي  

  الصغر 

  نمية متخصص برامج ت  سان جماس . أ  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
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  استعراض للبنوك والمؤسسات المالية في لبنان  3.1جدول أ 
  بنك إنشا  البنك اللبناني الفرنسي   البنك األهلي الدولي 

  بنك أنفي   بنك مصر لبنان   ) أ(بنك البركة لبنان 

  ك لبنان عبر القارات بن  بنك باريس القومي عبر القارات   ) ب(المتحد البنك لبنان 

  إنتس سنباول   البنك القومي الكندي   البنك التجاري المتحد

  جمال ترست بنك   بنك فروعون والصين   بنك المورد 

  البنك األردن القومي   بنك ساردار   ) ج(البنك الدولي األفريقي العربي 

  جي بي مرجان   بنك بيروت الرياض   البنك العربي 

  البنك الكندي اللبناني   بنك بي أل سي   ) د(البنك العربي 

  البنوك اللبنانية اإلسالمية   بنك بلوم االستثماري   شركة التمويل العربي 

  البنك اللبناني السويسري  بنك بلوم للتنمية   بيت التمويل العربي 

  بنك لبنان والخليج   بي إن بي بابريس لبنان   بنك االستثمار العربي 

  بنك البحر المتوسط لالستثمار  البنك التجاري العربي البريطاني   ستثماربنك عوده ساردار لال

  بنك أفريقيا والشرق األوسط   بنك بيبلوس   بنك عوده ساردار الخاص 

  البنك الوطني الكويتي   بنك االستثمار بيبلوس   البنك التجاري اإليطالي 

  البنك للشرق الدنى   بنك القاهرة عمان لبنان  بنك روما 

  شبكة بنك لبنان   بنك تشاس مانهاتن   ك عودة الواليات المتحدة بن

  البنك التجاري لشمال أفريقيا  سيتي بنك   بنك المدينة 

  بنك االئتمان الشرقي   البنك التجاري   بنك بيروت 

  بايبريس   كريدي إجريكول الصناعي لبنان   بنك بيروت والدول العربية 

  التمويل األساسي   االئتمانبنك   بنك الكويت والعالم العربي 

  بنك رافدين العراق   االعتماد اللبناني   بنك نيو يورك 

  البنك السعودي الهولندي   بنك االستثمار اللبناني لالئتمان   بنك صادرات إيران 

  البنك السعودي اللبناني   ائتمان ليون لبنان   بنك بيمو 

  التجاري القومي السعودي البنك   االعتماد السويسري   بنك االئتمان القومي 

  سوسيتيه جنرال بنك لبنان   دريسنر بنك   بنك التمويل 

  سوسيته نوفيل سوريا ولبنان   البنك الفيدرالي اللبناني   بنك البقاع 

  البنك الرئيسي اللبناني   بنك التمويل   بنك البحر المتوسط 

  البنك السويسري   البنك القومي األول   بنك هابيتات 

  بنك التجارة اللبناني السوري   فرانس بنك   ناعة والتجارة بنك الص

  بنك بين الشرق   بنك فرنسا لالستثمار   بنك االتحاد األوربي 

  بنك االتحاد السويسري   بنك الخليج الدولي   بنك بلوم 

  بنك االعتماد المتحد   بنك حبيب المحدود   البنك األوربي للشرق 

  شركة التمويل المتحد  ي بنك اإلسكان اللبنان  بنك التي 

  ويدج بنك للشرق األوسط   بنك الشرق األوسط المحدود  HSBC  البنك اللبناني للتجارة 

  ) 2007أغسطس (، والحياة التجارية للشرق األوسط وشمال أفريقيا 2007جمعية البنوك في لبنان : المصدر

  أول بنك تنمية إسالمي في لبنان   ) أ(

حر المتوسط، بنك أكيد والبنك اللبناني السعودي مع بنك البحـر  ، دمجت مجموعة الب2005عام في   ) ب(

 . ، دمج البنك المتحد مع مموليه المتحدين مع بنك ميد2006المتوسط، وفي يونيو 

  ) 07. 10. 01(يخطط البنك الدولي األفريقي العرب والبنك التجاري الدولي لالندماج ) ج(

  يقدم منتجات تمويلية إسالمية ) د(

ما بين بيت التمويل العربـي وبيـت    2007بنك إسالمي شامل في لبنان وهو اندماج في عام أول ) هـ(

  . االستثمار التمويلي العربي

  يقدم خدمات بنكية إسالمية مخصصة ) و(

   2006طلبه بنك الشريعة من فرانس بنك في عام ) ز(
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  الدمج وتملك البنوك في لبنان    2. 3جدول أ

  السنة    البنك األب  البنك المدمجة 

  1994  اعتماد لبنان  البنك الفنيقي األول

  1994  اعتماد لبنان   كابيتل تراست

   1995  بنك بيروت للتجارة   بنك الضمان 

  1997  أس جي بي أل   بنك جيجي

  1997  إنشا بنك   اللبناني  البكستانيالبنك 

  1997  عودة   التجاري لالئتمان ألموال الشرق بنك

  1997  فرانسبنك  بنك تهمي

  1997  بيبلوس  بنك بيروت للتجارة 

  1998  عوده  أدكوم 

  1998  أي جي بي أل  بنك جلوب

  1998  بنك عوده  بنك اعتماد الشرق

  1998  )أسهم(فينكورب   بنك اعتماد بوبيلر 

البنك المتحـد  ) أسهم(المجموعة التجارية أرك   يونيبنك

  اللبناني

1998  

  1998  المجموعة التجارية أرك  المغترب

  1998  المجموعة التجارية أرك  ك ليتكس بن

  1998  بنك المدينة  اعتماد التجاري 

  1998  فرانسبنك   بنك يونيفرسال

  1998  بنك بيروت   فروع ميبكو 5

  1998  بيبيلوس   اعتماد ليون/ فرع تريد 11

  1999  بنك بيروت   بنك ترانسأورينت

  1999  بنك لبنان للتجارة  بنك لبنان المتحد

  1999  بنك عبر القارات  ريل بي سي بي أو

  1999  فرانسبنك  بنك يونيفرسال

  2000  اعتماد لبنان  بنك أمريكان إكسبريس

  2000  بنك لبنان للتجارة   بنك لبنان المتحد

  2000  جي بي أل. أس  إنشا بنك 

  2001  بنك لبنان الكويت سابقاً (بنك األهلي الدولي   بنك أهلي األردن

  2001  بنك بيبلوس   بنك ويدج

  2001  مجموعة البحر المتوسط  البنك المتحد

  2002  بنك االعتماد  اعتماد ليون لبنان

  2002  فرانس بنك   البنك المتحد السعودي واللبناني
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  2002  بنك بيروت   بنك بيروت الرياض 

  2002  بنك دي روما  كابيتاليا

  2002  بنك ساريدار  بنك ناشيونال كندا لبنان 

  2002  بليوسبنك بي  أيه بي أن عمرو 

  2002  البنك القومي األول  الشركة التجارية اللبنانية

  2004  بنك عوده   بنك ساريدار

  2006  بنك ميد  البنك المتحد

  2007  فرانس بنك   بنك بي أل سي

  بنك لبنان : المصدر


