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أيخھورست السفيرة أنجلينا ّرئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان كلمة   
 

  كفاالتمؤسسة  مع "قرض التنمية الزراعية والريفية"ط مخطب  الخاصھبةالحفل توقيع عقد 

ّبرنامج التنمية الزراعية والريفية " ّ " 
 

 2013يناير / كانون الثاني28 –وزارة الزراعة 
***************** 

بقة عند اإللقاءللمطا  
 

  حسين الحاج حسن،الزراعة الدكتور معالي وزير 
  ، المھندس نبيل الجسرحضرة رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار
  ،الدكتور خاطر أبو حبيب  كفاالتمؤسسة  حضرة رئيس مجلس إدارة ومدير عام

   حضرة السيدات والسادة،الحضور الكريم،ّأيھا 
  
 

ّ، من أشد الداعمين للتنمية  التي تعود إلى زمن بعيدخالل شراكته مع لبنانحاد األوروبي، من طالما كان االت
قرض التنمية الزراعية "ھي  ا من نوعھة فريدةمالي أداةونجتمع ھنا اليوم إلطالق . ة في البالديالزراع
 .ة في لبنان الزراعيالقروض فجوات كبيرة في سوق ّستساھم في سد، "والريفية

 
ًأوروبا مرتبطا ارتباطا وثيقا في طالما كان النموو ً بفضل بروز ًبات ھذا ممكنا وقد . القطاع الزراعي نميةبت ً

 Crédit Agricoleأو ) النمسا وألمانيا( Raiffeisen Bankصة مثل مصارف زراعية قوية ومتخص
 ).ّھولندا (Rabobank"(أو ) فرنسا(
 

قرار والتنمية تعزيز االست لجھةة ة استراتيجييھم أكتسب يقروضال، فتسھيل الحصول على لبنانإلى ّأما بالنسبة 
ا ً مھم جدتينة المناسب الزراعية بالكمية والنوعيوالحصول على القروض.  من الفقر في البلد بشكل عاموالحد

 . كنشاط مربحالكاملة للزراعة  الطاقةلالستفادة من 
 
لين في ھذا المشغ لجميعجديدة كثيرة فرص  إيجادة إلى  الزراعيقروضالي توسيع نطاق  أن يؤدعمن المتوقو

 . على وجه الخصوصة في تطوير زراعة النباتات وإنتاج األشجار تحقيق نتائج إيجابي وإلى،القطاع
 

ة الجديدة ات التجاريق كما سيعزز التدف، في البالدالغذائي استدامة األمن القطاع الزراعي  نموضمنھذا وسي
 .المربحة والمستدامة

 
 ة المنتجات اللبنانيوجودةاألمن الغذائي لتي يوفرھا ھذا المخطط  ا فرص االستثمارّحسن، ستلوقت عينهي اف

 جودةالتحسين  ؤديوسي. ةمعايير الدولية واألوروبيلل ھذه المنتجاتامتثال جھة لالتي تكتسب أھمية خاصة 
 . ةاللبنانية صادرات األغذية الزراعيإلى تعزيز قدرة ً واالمتثال للمعايير تاليا

 
 
 
 وقعإلى تحقيق األداة  هھذھدف تو. ة من كفاالتمخطط الضمانات الزراعيالستكمال ط الجديد  ھذا المخطأتيوي

ّطويل األمد وضمان مستوى عال من االستقاللية والشفافية والمساءلة  عبر دعم القروض الصغيرة ، وذلكّ
  .  اعي في القطاع الزرل والقروض الكبيرة الطويلة األجلالقصيرة األج
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د بشكل أن أشد وأود.  ھذا المشروعإنجازشكر جميع الذين ساھموا في  لي أن أغتنم ھذه الفرصة ألواسمحوا
 .وفريقهمعالي الوزير مه الذي قدالثابت دعم العلى  خاص

  
  -طويل في مجال إدارة صناديق الضمان في القطاع الزراعي ال صاحبة الباع –تشكل مشاركة كفاالت و

ا يظھر  في المساھمة المالية لھذه الخطة، مموستشارك كفاالت على قدم المساواة. ھذا البرنامجلة يركيزة أساس
  .سةھذه المؤسالعالي لتزام لمستوى اال

 
أي ما يعادل ( مليون يورو 7 إلى  قيمتھااألوروبي وكفاالت التي تصل المتراكمة لالتحادمساھمات الوبفضل 

 تصل قيمتھا إلى اً قروضّقدمدوق أن ي، يمكن للصناتمانّآللية صندوق الض واآلثار المضاعفة.) ل. مليار ل14
  .).ل. مليار ل72أي ما يعادل ( مليون يورو 36

 
 المبلغ ، مما يعني أناتّإعادة استثمار األموال المسددة في صندوق الضمان بآلية المداورة ھذا وستسمح

ّتوقع أن يستفيد أكثر نحن نو. مع مرور الوقت ى بكثيرإلى مستويات أعلالتراكمي للقروض المضمونة قد يرتفع 
 قرض خالل 1,500المقبلة وأكثر من  ثمانية وأربعينالّ قرض من ھذا المخطط خالل األشھر 800من 

ًزخما إضافي "قرض التنمية الزراعية والريفية" أن يعطي  فيآملو .السنوات العشر المقبلة  . للقطاعاً
 

 .ًشكرا
 

 

 
 


