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استثمارات في لبنان من أكد وزير المالية علي حسن خليل ان اتفاقية لبنان مع البنك األوروبي تتيح 

 توسيع حجم المشروعات المشتركة بيننا وبينه. ىلإدون سقف ما يؤدي 

في لبنان  رئيس البنك سوما شاكرابارتي اشار إلى حجم المشاريع التي سيتم االستثمار فيها من جهته

خصوصاً على صعيد الطاقة والطاقات  اً إلى تحمل لبنان أعباء كبيرة جراء موجات اللجوءالفت

 لمنطقة في ا مشدداً على رغبة بالده األكيدة في إحداث فرق المتجددة والبنى التحتية

ر أول كالم خليل وشاكراباتي جاء في خالل إطالق اتفاقية بين لبنان والبنك األوروبي والتي تعتب

 في لبنان للبنك استثمار

 

 النص الحرفي لشاكراباتي:

إلعادة  البنك األوروبيفي  لقد اجتمعنا مع الوزير خليل ويسعدنا أن نعلن أن لبنان أصبح مساهما" 

إلعادة  البنك األوروبيتحدّثنا عن أوجه التعاون بيننا واتفقنا ان لبنان انضّم الى البناء والتنمية. لقد 

نمية في الوقت المناسب، اذ أن لبنان اختار البدء بتنمية القطاع الخاص وسيحضر اجتماع البناء والت

باريس في األسابيع المقبلة. ونحن سندعم خطة الحكومة المالية وسنؤدي دورا مهما على هذا 

الصعيد. يسعدني أن أخبركم أننا سنوقع اليوم أيضا على أول مشاريعنا المتعلقة بالقطاع المصرفي، 

 إلعادة البناء والتنمية في لبنان.  للبنك األوروبيمر الذي سيشكل انطالقة سريعة األ

نود أيضا أن نعمل أكثر على صعيد قطاع الطاقة، خاصة في ما يتعلق بالطاقات المتجددة والبنى 

أمامنا أيضا تحد كبير وهو  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتحتية، باإلضافة الى العمل المتعلق ب

اعدة لبنان الذي يقوم بعمل رائع في استضافة عدد الالجئين الكبير. لذا نود مساعدته على استيعاب مس

هذا الكم الهائل من الالجئين. ان األعداد ترتفع بسرعة، مما يزيد الضغط على الخدمات التي تقدمها 

اعد كل من الدولة البلديات وعلى الخدمات العامة والمياه والصرف الصحي والنقل العام. يجب أن نس

 المستضيفة والالجئين وسنعمل على ذلك خالل األشهر المقبلة.

 7إلعادة البناء والتنمية اذ أننا استثمرنا في المنطقة حوالي  كبنك أوروبياننا محظوظين بموقعنا  

 سنوات. وأعتقد أن لبنان سيشّكل نقطة فارقة لعملنا 5مشروع خالل  170مليار يورو وقمنا بأكثر من 

 الالزمة لذلك.والمبادرات  في المنطقة. فهو يتمتع بالقدرات

ولتحقيق كل ذلك، علينا أن نستقّر هنا وقد شكلنا فريقا صغيرا في بيروت وعليه أن يكبر. لذلك يحتاج 

ير المالية، الى مكتب والى سياق مناسب ليتمكن من انجاز عمله. لذا، يسعدني أن أعلن اليوم، مع وز

  "اننا سنوقع على أول اتفاق لنا مع لبنان في األيام المقبلة، مما سيسّهل علينا عملنا.

 

 النص الحرفي لكلمة الوزير خليل

نحن سعداء جدا بالتوقيع اليوم على و EBRDنلتقي مع رئيس الـ ن ا لنا فرصة كبيرة بالنسبة

سيفتح مجاالت واسعة للتعاون بين لبنان  لذيا االمر في لبنان، لهذا البنك افتتاح مقراتفاقية 



 

 

وهذه المؤسسة المؤثرة جدا وسمعنا كالماً واضحاً ان استثماراتها في لبنان من دون سقف بما 

االولوية هي لمشاريع القطاع ويتيح توسيع حجم المشروعات المشتركة بيننا وبين البنك 

مؤتمر لات من التي دفعها لبنان من االحتياج اً كبير اً الخاص بشروط مشجعة جدا تغطي جزء

سيدر في باريس. هذا االمر كان اليوم مدار نقاش، اتفقنا بشكل واضح على أن نتخرط سوياً 

في شراكة تساهم في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساهم بعمليات التنمية 

المجتمعات  للمناطق خارج العاصمة متقاطعين باالهتمام مع بعضنا بالمشروعات التي تخدم

ً عن  المضيفة للنازحين حتى وان كان البنك خارج االهتمام المباشر بهذا الملف. عبّرنا ايضا

سعادتنا أن نلتقي وأن نشارك بأول لقاء ومؤتمر لكل الشركاء في المنطقة في االردن في 

ً منتصف ايار وسيكون لبنان مشارك ً اساسي ا  حينإلى  من الفترة الفاصلة من االن اً تفيدمس ا

انا سعدت انه هناك كالم وموعد المؤتمر لتحضير مجموعة من االمور المشتركة والمهمة . 

واضح على اهمية دور اللبنانيين في المغترب بما يفتح ايضا أسواق ومجاالت جديدة للتعاون 

 المشترك بين لبنان والبنك. 

ات يؤكد ايضا على هذا فملاء والمختصين بالخبرئيس البنك اليوم مع الفريق من الحضور رإن 

ر يالمرحلة التي يحاول فيها ان يطلق المشروع الكب هستثنائي والمتميز للبنان في هذاالهتمام اال

ان مجموعة االصالحات الكبيرة  ة إلىرشاهذه مناسبة لإلوللتنمية واالستثمار في البلد ككل 

وهذا امر  2018موازنة تقاربه في مشروع  لذيفيها بوضعنا االقتصادي والمالي االتي نفكر 

نحن حريصون مع نهاية هذا الشهر ان نكون انجزنا هذه الموازنة لننطلق الى ومهم جدا 

 االستفادة من مضمونها في اعادة تحريك الوضع االقتصادي وتحسين ماليتنا العامة.
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