
، الدكتور مازن سويد في مؤتمر القمة المصرفية العربية الذي نظمه Bankmedقتصادين في شارك كبير اال

قدت القمة تحت عنوان اتحاد المصارف العربية في العاصمة الهنغارية، بودابست، في حزيران الجاري. ع  

 "الشمول المالي من أجل التنمية االجتماعية واالستقرار".

وقد قارب الدكتور سويد الموضوع مركزاً على أهمية االستقرار المالي كأحد األركان األساسية للمحافظة 

القادرة غير على االستقرار وتعزيز فرص التنمية االجتماعية. وقد أعطى مثال التسليف السكني  إلى الفئات 

انهيار مصرف ليمان بروذرز إلى في الواليات المتحدة الذي أدى  (Subprime Mortgage)على الدفع 

(Lehman Brothers)  حتى تها اتداعينشهد وقع العالم بأجمعه في األزمة المالية العالمية التي النزال  ومن ثم

 اليوم.

عكس مبتغاها حيث أن  ، ولكنها أدت إلىالمالي والشمولالمشاركة وقد كان هذا التسليف حينها أحد أدوات 

 ازدياد البطالة وازدياد معدالت الفقر في العالم.  األزمة أدت إلى

د الدكتور سويد على أهمية تعزيز فرص التمويل االستثماري للفئات الناشطة اقتصاديا من ناحية أخرى شد   

(microfinance)  وذلك بهدف تعزيز االستقرار االجتماعي والسياسي، مركزاً بأنه قبيل الربيع العربي كانت

 165بلداً كانت سوريا في المرتبة  185متدنية جداً. فمن أصل  (microfinance)لى تمويل عملية الحصول ع

   ثم ليبيا واليمن في المرتبتين األخيريتين.  180والعراق في المرتبة 

من  (microfinance) األصغرفي إطار التمويل  Bankmedكما شدد الدكتور سويد على الدور الذي يلعبه 

بغية تحقيق  رغبة منه بتقديم الدعم المصرفي لكافة شرائح المجتمع اللبناني ،الماليةخالل مؤسسة إمكان 

بأن المجتمع السليم ال يقتصر على نشاط أو استمرارية  يؤمنون فكافة القيمون على البنك النمو المستدام.

على تعزيز قدرة المجتمع اللبناني بكافة أجزائه ومكوناته.  Bankmedيعمل شريحة دون األخرى، لذا 

منح قروض صغيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى من خالل هذه المؤسسة،  ،البنكيهدف  وبالتالي

وقد للنشاطين اقتصادياً في لبنان من ذوي الدخل المتدن ي والمحدود وفقاً ألحكام وتعاميم مصرف لبنان. 

، وبلغت قيمة قرض ألف 47ما يقارب في كل لبنان  منحتها مؤسسة إمكانالقروض التي وتجاوز عدد 

 مليون دوالر اميركي. 100القروض الممنوحة أكثر من 



هي جزء أساسي من نموذج التي  (CSR)هذه الخطوة تصب في إطار المسؤولية االجتماعية للشركات إن 

لبناء العالقات العامة أو أداة تكميلية تستعمل ليست مجرد وظيفة  ، إذ أنهاBankmedاألعمال لدى 

  .للتسويق، بل ببساطة هي الطريقة التي اختارها البنك للقيام بأعماله

 

 

 

 

 

        

  


