Role of Kuwait Fund in
Developing the Agricultural Sector
The efforts of the Kuwait Fund in supporting agricultural
sector are highlighted by brief description of some
examples of recent projects financed by the Fund , and
their contribution to improving the food situation in the
countries concerned.

LEBANON: Hydro - Agricultural
Development of
South Lebanon
The project covers an area of about 15000 ha and aims
at developing agricultural production in south lebanon,
via adequate use of water resources of the litani River,
it focuses on irrigated agriculture for production of
vegetables, fruits and fodder through a cropping intensity
of about 130%. It is estimated that the beneficiaries of the
project will reach about 400000 people for the coming
years. The project consists of irrigation and drainage
network, land reclamation , drinking water treatment
plants and pumping stations with all needed equipment,
in addition to institutional supports and training . The
Kuwait Fund’s contribution is about KD. 19 million.

Egypt: Rehabilitation and Development
of Poultry Industry
The project aims at curtailing the effects of the spread
of Avian Influenza and at the protection of public
health and the stock of poultry in the country, through
the provision of financing for medium and small scale
and micro projects, including expansions in existing
projects, and constituting integrated processes in the
production, preparation and marketing of poultry,
with a view to the rehabilitation and development of

دور الصندوق الكويتي
في تنمية القطاع الزراعي

Importance of Agricultural Sector
Agricultural development is key to food security, and
is considered as a serious challenge to ensure that all
people have sufficient food necessary for a healthy and
active life.
Since its establishment Kuwait Fund has been involved
in agricultural projects in many developing countries,
where 60% - 80% of the population depend on
agriculture for livelihood.

Aid to Agriculture
During the past 47 years the Fund supported lending the
agricultural sector by providing financing for the projects
related to various sub sectors, such as irrigation, animal
production and fisheries development, agro-processing
, and improving range management.
The total assistance to the sector amounted to over KD
600 million ( US$ 2.3 billion ) or about 16% of the
Fund’s total lending for financing about 118 agricultural
projects up to the end of 2008. Substantial sums are
also lent for other projects which directly or indirectly
support agricultural production and rural development,
such as transport, water supply , and electricity projects.
The first agricultural project financed by the Fund was
in 1962 to develop AL-Yarmouk Valley in Jordan with
an amount of KD 1.9 million.
In general , Kuwait Fund loans for agricultural projects
are highly concessional as reflected in the following
lending terms:
Interest Rate - 1-3%
Maturity period - 20-25 years
Grace period - 4-6 years
Grant element - 50 - 70 %

�أهمية امل�شاريع الزراعية

Developing the
Agricultural Sector

تنمية
القطاع الزراعي

للم�شروعات الزراعية �آث��ار اجتماعية واقت�صادية ي�صعب قيا�سها مادياً،
ولذا ف�إن ال�صندوق يدعم �سيا�سته يف اختيار امل�شروعات الزراعية معتمداً
على �أهمية العائد االقت�صادي والآثار االجتماعية الإيجابية لتنمية العن�صر
الب�شري الذي يعترب �أهم العنا�صر الداخلة يف امل�شروعات التنموية.
ويويل ال�صندوق اهتماما خا�صا مب�شاريع القطاع الزراعي لعدة �أ�سباب ولعل
�أهمها:
� (1أن غالبية ال�سكان يف الدول النامية تعي�ش على الزراعة كم�صدر رئي�سي
للرزق ،حيث �أن ن�سبة �سكان الريف ت�شكل ما بني  %60و  %80من جمموع
ال�سكان ،و�أغلبيتهم متتهن الزراعة التقليدية وهم من �صغار املزارعني
الفقراء ،ومن ال�ضروري االهتمام برفع م�ستوى معي�شتهم.
 (2ي�ساهم القطاع الزراعي بتوفري فر�ص العمل للحد من هجرة �سكان
الأرياف �إىل املدن ،كما ي�ساهم يف توفري املواد الأولية الداخلة يف كثري من
ال�صناعات التحويلية املحلية ك�صناعة الأخ�شاب والورق والدباغة ،واملواد
الغذائية ب�شتى �أنواعها من اخل�ضراوات والفواكه واللحوم والأ�سماك.
 (3رفع م�ستوى الإنتاج الزراعي ي�ساعد على تخفي�ض ال��واردات من بع�ض
ال�سلع الغذائية واملحافظة على الأ�سعار ،خا�صة �أن الإنفاق على املواد الغذائية
ميت�ص ن�سبة كبرية من دخل الأ�سرة يف كثري من البلدان.

فروع القطاع الزراعي يف ن�شاط ال�صندوق
تغطي امل�شاريع الزراعية حوايل  16%من ن�شاط ال�صندوق وت�شمل الفروع
املختلفة منها:
 (1الزراعة املروية وا�ست�صالح الأرا�ضي لإنتاج املحا�صيل.
 (2الرثوة احليوانية لإنتاج اللحوم واحلليب واجللود.
 (3الرثوة ال�سمكية وت�شمل ا�ستزراع الروبيان ،وتطوير ال�صيد التقليدي،
و�إن�شاء موانئ ال�صيد وتطوير خمازن حفظ الأ�سماك.
� (4أحياء املراعي الطبيعية وحماية املوا�شي من الأمرا�ض.
 (5م�شاريع بناء ال�سدود لتخزين املياه للأغرا�ض الزراعية املختلفة.
 (6م�شاريع زراعية �صناعية  -منها �إنتاج وت�صنيع ال�سكر ،وم�صانع �إنتاج
الألبان ،ومطاحن الدقيق و�صوامع تخزين احلبوب ،وم�صانع �ألواح اخل�شب،
و�إنتاج وتعليب الفواكه واخل�ضراوات.

الأهداف املن�شودة من امل�شاريع الزراعية
تهدف امل�شاريع الزراعية التي ميولها ال�صندوق �إىل حتقيق الآتي:
 (1زيادة الإنتاج والإنتاجية عن طريق اال�ستغالل الأمثل للأرا�ضي القابلة
للزراعة.
 (2تنظيم ملكية الأرا�ضي وتوزيعها على الأ�سر الزراعية وتوفري اخلدمات
الأ�سا�سية لهم ب�صورة متكنهم من اال�ستقرار الدائم لتلعب دورا كبريا يف
ا�ستمرارية الإنتاج.
 (3توفري م�ستلزمات الإر���ش��اد ال��زراع��ي الالزمة للمناطق امل�ستفيدة من
امل�شاريع مبا يف ذلك دون ح�صر و�ضع برامج التدريب الالزمة واملطلوبة
للمر�شدين الزراعيني مل�ساعدة املزارعني يف تطوير وزيادة الإنتاج.
 (4االهتمام بالتعليم والتدريب الزراعي لتوفري الأعداد الكافية من الكوادر
الفنية للعمل يف �إدارة وتنمية القطاع وامل�شاريع الزراعية املختلفة ،لت�شمل
جميع التخ�ص�صات كالإنتاج النباتي واحليواين ،والدرا�سات البيطرية ،وعلوم
الرتبة واملياه ،وامليكنة الزراعية ومكافحة الآفات الزراعية وغريها.
 (5االهتمام بالبحوث الزراعية عن طريق �إج��راء الدرا�سات والتجارب
التطبيقية اخلا�صة بتح�سني الإنتاج الزراعي ب�شقيه النباتي واحليواين
و�إيجاد احللول املنا�سبة مل�شاكل الإنتاج ،وذلك بالتعاون املبا�شر بني مراكز
الإر�شاد وحمطات البحوث الزراعية.
 (6امل�ساهمة يف توفري القرو�ض الزراعية وت�سهيل ت�سويق املنتجات لأجل
ح�صول املزارعني على فوائد امل�شروع كاملة ،ولتمكني املزارعني من احل�صول
على امل�ستلزمات من املدخالت الأ�سا�سية كالأ�سمدة واملبيدات احل�شرية
والآالت واملعدات.

دور ال�صندوق الكويتي يف حتقيق التنمية الزراعية
تتميز القرو�ض الزراعية املقدمة من ال�صندوق جلميع الدول باملرونة الكافية
وب�شروط مي�سرة� ،آخ��ذاً يف االعتبار الظروف االقت�صادية للبلد وطبيعة
امل�شروع.
وبلغ �إجمايل القرو�ض الزراعية املقدمة �إىل خمتلف الدول من قبل ال�صندوق
منذ �إن�شائه حوايل  600مليون دينار كويتي وذلك لتمويل  118م�شروع
زراعي ،كما �أن القرو�ض التي متنح لقطاع النقل واملوا�صالت لها �أثر �إيجابي
كبري على التنمية الريفية خا�صة يف املناطق الزراعية من ناحية ت�سهيل
عمليات نقل املواد الغذائية �إىل املدن للت�سويق ،كما �أن ن�شاط ال�صندوق يف
القطاعات الأخرى كاملياه والكهرباء له ت�أثري �إيجابي على التنمية الزراعية.
و�ساهم ال�صندوق يف متويل �أول م�شروع زراعي يف عام  1962لتطوير وادي
الريموك يف الأردن ،وبلغ  1.9مليون د.ك ،ويو�ضح اجلدول التوزيع اجلغرايف
للم�شاريع الزراعية حتى نهاية  .2008وفيما يلي بع�ض امل�شاريع الزراعية
التي قام بتمويلها ال�صندوق يف ال�سنوات الأخرية يف دول خمتلفة.

لبنان :م�شروع ري جنوب لبنان
يهدف امل�شروع �إىل تطوير الإنتاج الزراعي ب�شقيه النباتي واحليواين يف
مناطق اجلنوب ال�شرقي من البالد ،كم�ساهمة يف تنمية و�إعمار اجلنوب
اللبناين ،وذلك عن طريق نقل جزء من مياه نهر الليطاين وتوفريها لري
حوايل � 15ألف هكتار من الأرا�ضي الزراعية .كما يهدف امل�شروع �إىل
توفري مياه ال�شرب لتلبية احتياجات �سكان القرى .وي�شمل امل�شروع �أعمال
ا�ست�صالح الأرا�ضي ،ومتديد �شبكات الري وال�صرف ال�صحي كالقنوات
والأنابيب ،و�إن�شاء الطرق ،وت�شييد خزانات وحمطات �ضخ لنقل املياه
و�شبكات توزيعها ،وحمطات معاجلة مياه ال�شرب� ،إ�ضافة �إىل املعدات
والأجهزة ،واخلدمات املختلفة والدعم امل�ؤ�س�سي .ومن منافع امل�شروع �إعادة
املهجرين �إىل مناطقهم الأ�صلية نتيجة توفر فر�ص عمل ،وتقدر الزيادة
الزراعية الناجتة عن امل�شروع ب�أكرث من � 500ألف طن من املحا�صيل
املختلفة كاخل�ضروات والفواكه والأعالف ،حيث ت�صل الكثافة املح�صولية
�إىل حوايل  .%130ويقدر عدد ال�سكان امل�ستفيدين مبا�شرة من امل�شروع
بحوايل � 400ألف ن�سمة .وتقدر م�ساهمة ال�صندوق الكويتي يف متويل
امل�شروع بحوايل  19مليون د.ك ) 68مليون دوالر(.

م�صر :م�شروع �إعادة ت�أهيل وتطوير �صناعة الدواجن
يهدف امل�شروع للإ�سهام يف �إعادة ت�أهيل وتطوير �صناعة الدواجن لتاليف
�آثار مر�ض انفلونزا الطيور واحلماية منه ،وذلك من خالل متويل عمليات
ال�صندوق االجتماعي للتنمية لتمويل م�شروعات متعلقة يف انتاج وجتهيز
وت�سويق الدواجن وت�شمل هذه امل�شروعات املجازر وم�ستلزماتها ،تطوير
مزارع انتاج اللحوم والبي�ض ،وتطوير حمالت بيع الدواجن وم�صانع جتهيز
االعالف .وكذلك توفري قرو�ض ل�صغار مربي ومنتجي الدواجن ،وذلك
لتقليل خماطر �أمرا�ض الدواجن .ومن منافع امل�شروع توفري م�صدر هام
ورخي�ص الثمن من الربوتني احليواين ،واملحافظة على ال�صحة العامة،
وكذلك توفري فر�ص عمل حلوايل  2مليون عامل معظمهم من ذوي
الدخل املحدود كما ان لهذا امل�شروع �آثار اقت�صادية على قطاعات الزراعة
و�صناعة الأعالف والنقل والت�سويق .ويبلغ قر�ض ال�صندوق الكويتي 26
مليون د.ك ) 94مليون دوالر �أمريكي( مما ي�شكل �أكرث من  %60من
التمويل املطلوب.

�ألبانيا :م�شروع ا�صالح من�ش�آت الري وال�صرف
يهدف امل�شروع �إىل امل�ساهمة يف حتقيق االكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي،
ورفع امل�ستوى املعي�شي للمزارعني ،من خالل �إعادة ت�أهيل �شبكات الري
وال�صرف ،و�إ�صالح ال�سدود ال�صغرية واحلماية من الفي�ضانات� ،إ�ضافة �إىل
الدعم امل�ؤ�س�سي وتكوين جمعيات املنتفعني باملياه.
يعترب امل�شروع مبراحله املختلفة جزءاً من برنامج ا�سرتاتيجي لتطوير

القطاع الزراعي على م�ستوى البالد .وتقدر امل�ساحات الزراعية امل�ستفيدة
من امل�شروع ب�أكرث من � 200ألف هكتار ملنفعة حوايل � 160ألف �أ�سرة
زراعية .بد�أ تنفيذ امل�شروع يف عام  1994ومن نتائجه �أنه �ساهم يف زيادة
االنتاج الزراعي ب�شقيه النباتي واحليواين ،وزيادة قدرها �أكرث من  50٪يف
دخول املزارعني مما ح�سن من م�ستواهم املعي�شي .كما �ساعدت املن�ش�آت
التي مت �إ�صالحها من تقليل حدة خماطر الفي�ضانات الناجتة من الأمطار.
وكذلك �ساهم امل�شروع يف �إن�شاء املئات من جمعيات م�ستخدمي املياه كجزء
من الإ�صالح امل�ؤ�س�سي للقطاع ،حيث �أنها ت�شرف حالياً على �إدارة و�صيانة
�أغلبية �شبكات الري وال�صرف حتت �إ�شراف اجلهات احلكومية .وللمزارعني
دور مهم جداً يف امل�شاركة يف اتخاذ القرار وامل�ساهمة يف تطور القطاع خالل
هذا امل�شروع الذي بلغت م�ساهمة ال�صندوق فيه حوايل  10.5مليون د.ك
) 37مليون دوالر( لتمويل مراحله الثالثة.

هندورا�س :م�شروع �إ�صالح �سد الكويالر
وحت�سني �شبكات الري
�ساهم ال�صندوق مببلغ  9.5مليون د.ك ) 34مليون دوالر( لتمويل امل�شروع
الذي يهدف اىل حماية ال�سكان يف املناطق املحيطة بال�سد من خطر
الفي�ضانات املتكررة ،وذلك ب�إعادة ت�أهيل و�إ�صالح ال�سد .كما يهدف �إىل
�ضمان توفري مياه الري وحت�سني �شبكات الري وال�صرف مل�ساحة قدرها
حوايل  4000هكتار لزيادة الإنتاج الزراعي يف منطقة فلور�س ،وكذلك يوفر
امل�شروع الطاقة الكهربائية لهذه املناطق� .ساهم امل�شروع يف حت�سني �إدارة
موارد املياه و�إدخال تقنيات جديدة لتقنني ا�ستخدام املياه وزيادة الإنتاج،
وي�ستفيد من امل�شروع مبا�شرة حوايل � 5000أ�سرة .ومن �أهم فوائد �إ�صالح
ال�سد م�ساهمته يف حماية املناطق الزراعية الواقعة �أ�سفله من �أكرب �إع�صار
�أجتاح البالد وذلك خالل عام �) 1998إع�صار ميت�ش( الذي �سبب في�ضانات
دمرت العديد من املمتلكات وخ�سائر يف الأرواح يف مناطق �أخرى من البالد،
واكتمال تنفيذ ال�سد يف وقت منا�سب �ساعد على �إنقاذ منطقة امل�شروع من
خ�سائر كبرية.

جمهورية مايل :م�شروع كيما�سينا
�ساهم ال�صندوق مببلغ قدره  5.3مليون د.ك ) 19.0مليون دوالر( لتمويل
مرحلتني من امل�شروع الذي يهدف �إىل زيادة الإنتاج الزراعي ،وب�شكل خا�ص
حم�صول الأرز ،يف م�ساحة قدرها حوايل  4600هكتار يف منطقة كيما�سينا
يف و�سط البالد ،حيث ت�صل الكثافة املح�صولية �إىل  120٪باملقارنة مع
�أقل من  %10قبل تنفيذ امل�شروع ،يقوم امل�شروع بتزويد املنطقة باملياه
ب�صورة م�ستمرة من نهر النيجر من خالل ت�شييد �شبكات الري وال�صرف
وما حتتاجه من م�ضخات وتوفري اخلدمات الالزمة وت�سوية وا�ست�صالح
الأرا�ضي .كما ي�ساهم امل�شروع بتوفري مياه ال�شرب لل�سكان ،وي�ستفيد من
امل�شروع حوايل � 4000أ�سرة ت�شكل حوايل � 26ألف ن�سمة.
وي�شمل امل�شروع كذلك �أعمال حماية القرى من الفي�ضانات ،وتوفري
اخلدمات االجتماعية املختلفة ،وخمازن احلبوب ،وخدمات الإر�شاد
والتدريب والإ�شراف الهند�سي.

النيبال :م�شروع ري براجانا

The project aims at increasing crop production, mainly
rice, in Ke-Macina area located in the eastern region,
by providing irrigation water from the Niger River
to reclaimed land of about 4,600 ha, where cropping
intensity increased from less than 10% , without the
project to about 120% after the implementation , There
are about 4000 rural families benefiting directly from
the project. The fund contributed K.D 5.3 million.

NEPAL : Praganna Irrigation Project

يهدف امل�شروع �إىل زيادة الإنتاج الزراعي ورفع م�ستوى املعي�شة للمزارعني،
وذلك عن طريق ا�ستغالل مياه نهر رابتي لري �أكرث من � 5ألف هكتار من
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة با�ستخدام الو�سائل احلديثة بدالً من و�سائل
الري التقليدية البدائية ال�سائدة ،وتطوير اخلدمات الزراعية .ويتكون من
�أعمال مدنية لبناء هدار حتويلي ،و�شبكات ري و�صرف ،والطرق احلقلية،
وخدمات الإر�شاد والتدريب ،بالإ�ضافة �إىل املعدات والإ�شراف الهند�سي
وا�ستمالك الأرا�ضي .و�ساهم ال�صندوق مببلغ قدره  1.6مليون د.ك )5.8
مليون دوالر( لتمويل امل�شروع.
وي�ستفيد من امل�شروع مبا�شرة حوايل � 33ألف ن�سمة من الأ�سر الفقرية.

The project lies in the mid -western region of Nepal. It
provide adequate irrigation water to develop about 5000
ha on the bank of Rapti River, where farmers practice
traditional methods of irrigation. The project benefits
about 4500 families by increasing crop production.
The project consists of construction of diversion weir
bridge, irrigation and drainage networks, field roads,
engineering services. and extension and training
services. The Fund contributed KD . 1.6 million to
finance the project.

التوزيع اجلغرايف للم�شاريع الزراعية
حتى نهاية عام 2008

The geographical distribution of agricultural
projects up to end of 2008
الن�سبة
املئوية
%

عدد
القرو�ض

قيمة
القرو�ض
مليون د.ك

دول و�سط �آ�سيا و�أوروبا
دول �أمريكا الالتينية و الكاريبي
دول �شرق وجنوب �آ�سيا و املحيط الهادي
الدول العربية
دول غرب �أفريقيا
دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا

5
2
22
58
20
11

20
14
100
400
70
24

3.2
2.2
15.9
63.7
11.2
3.8

املجموع

118

628

100

فيتنام :م�شروع داك الك للري

يقع امل�شروع يف و�سط البالد ويهدف �إىل ا�ست�صالح حوايل � 5آالف هكتار من
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ،وذلك لرفع امل�ستوى املعي�شي لل�سكان الفقراء،
و�سد العجز الغذائي الذي يعانون منه.
يت�ضمن امل�شروع الأعمال املدنية لإقامة �سدود لتخزين املياه املطلوبة ،و�إن�شاء
�شبكات الري وال�صرف ،والطرق احلقلية وكذلك توفري املعدات والأجهزة
الالزمة ،وخدمات هند�سية وت�أهيل كوادر فنية وطنية.
و�أهم املحا�صيل التي ينتجها امل�شروع هي الأرز والنب واخل�ضراوات ،وي�ستفيد
من امل�شروع حوايل � 60ألف ن�سمة .وتبلغ م�ساهمة ال�صندوق يف متويل
امل�شروع حوايل  3.6مليون د.ك ) 13مليون دوالر(

MALI : Ke-Macina
Irrigation Project

املنطقة

1 KD= US$ 3.6

%

Amount
K.D
Million

3.2
2.2
15.9
63.7
11.2
3.8

20
14
100
400
70
24

100

628

No. of
Loans

Region

5
2
22
58
20
11

Central Asia and Europe
Latin America and the Caribbean
East, South Asia and the Pacific
Arab Countries
West Africa
Central, South & East Africa

118

Total

1 KD= US$ 3.6

HONDURAS: Elcoyolar Dam
and La Flores Scheme
Rehabilitation Project
Kuwait Fund participated in financing the project with
an amount of KD 9.5 million.
The main objective of the project is to rehabilitate
El Coyolar dam in order to protect the affected
downstream area from floods. Also , to generate
electricity by means of incorporating a mini-hydro
power plant, in addition to rehabilitate the las
Flores irrigation schemes so as to enable increase of
agricultural production in an area of about 4000 ha.
Furthermore, the project provides a component for
drinking water supply to meet the increasing demand
in nearby towns. One of the main appreciated benefits
of the rehabilitated dam was during the event of the
destructive hurricane ‘Mitch’ that hit the country in
1998, in which the dam protected lives of many people
living downstream.

VIETNAM : Dak-Lak
Irrigation Project
The project is located in the central region of Vietnam,
it covers an area of about 5,000 ha of irrigated land
for the purpose of production of rice and coffee as
main crops, in addition to development of fishery in
the reservoir. Moreover, the project aims at reducing
annual flood risks, it consists mainly of small fill dams,
access roads, and irrigation and drainage networks,
The estimated number of the beneficiaries is about
60,000 poor people The contribution of the Fund was
KD. 3.6 million.

the poultry industry and improving safety standard.
The project includes slaugther houses equipped
with facilities for chilling, freezing, storage,
transport and other necessities. It also includes the
development on upgrading farms equipped with all
needed facilities, and the development of outlets for
the sale of poultry products, it also includes the
provision of micro - credits to breeders of poultry in
homesteads in towns and country side.
The Kuwait Fund loan amounts to K.D. 26 million
covering about 62% of the financing requirements.

ALBANIA : Irrigation and Drainage
Rehabilitation Project
The project aims at enhancing the living standards
of farming families by increasing agricultural
production , through rehabilitation of irrigation and
drainage networks, pumping stations, flood protection
structures , reservoir and small dams. Also, it aims at
strenthening the institutional reforms and establishing
water user associations, in addition to environmental
monitoring and training.
The project consists of 3 phases covering over 200,000
ha with direct benefits to over 160,000 families, The
performance of the project, which started in 1994,
is considered one of the most important indicators
that reflect the activity and the principal aims of the
Albanian Agricultural Strategy.
There has been significant progress in participatory
irrigation and drainage management, due to the
formulation and establishment of water user
associations through out the country, The Fund
finaced the project with and amount of KD 10.5
million.

