
الهند     رئيسوزراء مكتب

بقيمة       تمويلية تسهيالت يطلق هندية       1  رئيسالوزراء روبية كرور   الخ

الزراعية      التحتية البنية صندوق إطار في

تحويل      على يعمل يقربمن         17000  رئيسالوزراء ما إلى روبية في     8.5  كرور مزارع   كرور

الحسابات           لصالح مباشرة بصورة بتحويلها المزارعين لدعم رئيسالوزراء برنامج إطار
أدهار    ببرنامج المرتبطة المصرفية

من       1000  دفع  ألكثر روبية الزراعية           2280  كرور التحتية البنية صندوق إطار في زراعية   جمعية

غضون   المركزي            30  في القطاع خطة على مجلسالوزراء موافقة تلقي من ً   يوما

           : مضاعفة  رؤية مع يتماشى بما أعمال رواد ليصبحوا اآلن مستعدون المزارعون رئيسالوزراء
المزارعين  دخل

(: 2020أغسطس  9 نيودلهي )

       / المركزي     للقطاع ً جديدا ً برنامجا اليوم مودي ناريندرا السيد الهندي الوزراء رئيس دشن
بقيمMة          للروبيMة الزراعيMة التحتيMة البنيMة صMندوق إطMار في .1للتمويMل هنديMة     روبيMة كMرور الخ

و            المنتجين الفالحين وروابط الرئيسية الزراعية الجمعيات و ، المزارعين البرنامج وسيدعم
دعم              و الMزراعي للمجتمMع أصMول بنMاء بهMدف وذلMك وغMيرهم، الMزراعي المجMال في األعمMال رواد
       . على      الحصول من المزارعين األصول هذه وستمكن الحصاد انتهاء بعد الزراعية التحتية البنية

            ، الفاقMد وتقليMل أعلى، بأسMعار والMبيع التخMزين بمقMدورهم حيثسMيكون لمنتجMاتهم، أكMبر قيمMة
. المضافة      القيمة و التصنيع معدالت وزيادة

صرف             30وبعد  اليوم تم البرنامج، على رسمية بصورة الوزراء مجلس موافقة من فقط ً يوما
وقدرها      المخصصات من األولى من     1000الدفعة ألكثر روبية . 2280كرور وتم   زراعية جمعية

الجمعيMات             المMزارعين من كبMير عMدد كMونفرانسبحضMور الفيMديو تقنيMة عMبر األمMور هMذه إجMراء
أنحاء           مختلف من انضموا الذين والمواطنين، المنتجين الفالحين وروابط الرئيسية الزراعية

البالد.

رئيس             برنامج من السادسة الدفعة بصرف َ أيضا الوزراء رئيس قام الفاعلية، نفس وخالل
بقيمة      المزارعين لدعم من       17000الوزراء يقرب لما روبية . 8.5كرور وتم   مزارع كرور

في            والمربوطMة بهMا الموثMوق المصMرفية المMزارعين حسMابات إلى مباشMرة األمMوال هMذه تحويMل
    .         . البرنامج   يكون التحويل، وبهذا واحد زر ضغطة خالل من ذلك تم وقد أدهار ببرنامج األساس

من     أكMثر قMدم من      90قMد ألكMثر روبيMة كMرور البرنMامج      10ألMف إطالق منMذ المMزارعين من كMرور
.2018ديسمبر  1في 
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الرئيسية      اإلقراضالزراعي جمعيات مع Mالتواصل

رئيسية             زراعي ائتمان جمعيات ثالث مع كونفرانس الفيديو تقنيات عبر الوزراء رئيس تواصل
من            األولMيين المسMتفيدين بين من كMانوا والMذين بMراديش، ومادهيMا وجMوجرات كارناتاكMا في

البرنامج.

أنشطتها             على للتعرف الجمعيات هذه ممثلي مع ممتعًا نقاًشا الوزراء رئيس أجرى وقد
      . إنشاء     اعتزامها الوزراء رئيس الجمعيات وأبلغت القروض من لالستفادة وخططها الحالية
أسMعار           على الحصMول على األعضMاء المMزارعين لمسMاعدة والفMرز للتصMنيف ومرافMق مخMازن

. لمنتجاتهم  أعلى

األمة   إلى خطاب

إلى             خطابه في الوزراء رئيس أعرب األساسي، الزراعي االئتمان جمعيات مع تفاعله وبعد
   . البرنامج           إن وقال البرنامج هذا من الزراعة وقطاع المزارعين استفادة في ثقته عن األمة

على             المنافسة على الهند قدرة ويعزز الزراعة وقطاع للمزارعين ً ماليا ً دعما يوفر سوف
. العالمية  الساحة

بعد                ما إدارة حلول في لالستثمار هائلة فرصة لديها الهند أن على مجددًا الوزراء رئيس وأكد
في            العالمية الساحة على والبزوغ الغذائية، والصناعات التبريد وتقنيات التخزين مثل الحصاد،

      . يوفر       البرنامج هذا أن أيًضا وذكر الغذائية بالعناصر والمعززة العضوية األغذية مثل مجاالت
وتوسيع            المقدمة الميزات من لالستفادة الزراعة قطاع في الناشئة للشركات جيدة فرصة

من                ركن كل في المزارعين تشمل عمل بيئة خلق على يعمل فهو ثم ومن أنشطتها، نطاق
. البالد  أركان

برنامج            تنفيذ بها يتم التي للوتيرة ارتياحه عن الوزراء رئيس لدعم  وأعرب الوزراء رئيس
استفادوا.              المزارعين األشخاصالذين عدد أن لدرجة جدًا كبير البرنامج حجم أن إلى أشار كما

  . هنأ            كما مجتمعة دول عدة سكان عدد إجمالي يفوق البرنامج لهذا المالية المخصصات من
خالل             المزارعين ومساعدة البرنامج تنفيذ في لعبته الذي المهم الدور على الهندية الواليات

التسجيل      من بدءًا برمتها المالية   العملية المخصصات .وحتىصرف

االتحادية           بالحكومة المزارعين ورعاية الزراعة وزير ً أيضا الفعالية هذه حضر وقد
. سينجتومار/  ناريندرا السيد

الزراعية    التحتية البنية صندوق

لالستثمار            األجل وطويلة متوسطة الديون لتمويل مرفق هو الزراعية التحتية البنية صندوق
الزراعية            واألصول الحصاد بعد ما إلدارة للتطبيق القابلة التحتية البنية مشروعات في
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    . العام         من البرنامج يستمر االئتمان وضمان الفوائد على الدعم توفير خالل من المجتمعية
المMالي    2020المMالي  العMام )2029حMتى  10      .) البنMوك  سMتقدم البرنMامج، هMذا إطMار وفي سMنوات

قدره         فائدة بدعم كقروض روبية مليار المالية ائتماني    3والمؤسسات ضمان وتغطية سنويًا ٪
"        "   ، الصMغر في والمتناهيMة الصMغيرة للمشMروعات االئتمMاني الضMمان صMندوق برنMامج إطMار في

إلى     تصل التي للقروض .     20وذلك البرنامج   هذا من المستفيدون ويشمل روبية مليون
وجمعيات         للتسويق، التعاونية والجمعيات األساسي، الزراعي االئتمان وجمعيات المزارعين،

المشتركة،        المسؤولية ومجموعات الذاتية، المساعدة ومجموعات الزراعيين، المنتجين
الناشئة،         والشركات الزراعيين، األعمال ورواد األغراض، متعددة التعاونية والجمعيات

التابعة            الهيئات أو المحلية الهيئات برعاية والخاص العام القطاعين بين الشراكة ومشروعات
. الواليات     حكومات أو المركزية للحكومة

المزارعين     لدعم رئيسالوزراء برنامج

ديسمبر          في المزارعين لدعم الوزراء رئيس برنامج إطالق المزارعين   2018تم دخل لتحسين
       )   ( وذلك    لهم، النقدي الدعم توفير طريق عن محددة لمعايير ً طبقا األراضي أصحاب من

       . دعم       تقديم يتم البرنامج، هذا إطار وفي أسرهم ودعم الزراعية متطلباتهم تلبية من لتمكينهم
قدره  .6مالي متساوية           أقساط ثالثة على للدعم المستحقين للمزارعين ً روبيةسنويا آالف

الزراعة    لقطاع جديد فجر

بها              تقوم التي اإلصالحات سلسلة ضمن الهند حكومة اتخذتها التي اإلجراءات أحدث هذه تعد
         . في    الزراعة لقطاع جديد بفجر مجتمعة اإلجراءات هذه وتبشر الوزراء رئيس من بتوجيهات

للمزارعين             العيش سبل واستدامة رعاية ضمان قضية بدعم الحكومة التزام على وتدل الهند
. الهند  في

***
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