تنفيـذ

بالتعاون مع

األهداف
يأتــي مشــروع برنامــج دعــم تمويــل المشــاريع الصغيــرة فــي قضــاء جبيــل ضمــن
َ
نشــاطات مؤسســة ميشــال عيســى للتنمية المحلية باالشــتراك مع مصرف فرنســبنك
ش.م.ل وبالتعــاون مــع رابطــة مختــاري قضــاء جبيــل وشــركة فيتــاس ش.م.ل.
يدخــل هــذا المشــروع فــي إطــار برنامــج عمــل «مؤسســة ميشــال عيســى للتنميــة
المحليــة» فــي تنميــة قــدرات الفــرد وتشــجيعه علــى اإلســتثمار والعمــل داخــل بلدتــه
أو قريتــه وتوفيــر دخــل ذاتــي لــه مــن خــال تمويــل وتطويــر مشــاريع صغيــرة ذات
طابــع تجــاري ،خدماتــي ،صناعــي ،حرفــي  ،...ومتابعــة هــذه المشــاريع بعــد مرحلــة
التنفيــذ.
ِّ
تنفــذ هــذا المشــروع شــركة فيتــاس المتخصصــة فــي تمويــل المشــاريع الصغيــرة
( ،)Microcreditحيــث يتولــى متخصصيــن فيهــا تدريــب وتوجيــه المســتفيدين نحــو
تجســيد أفكارهــم وتحويلهــا إلــى مشــاريع عمليــة ومنتجــة.

الفئات المستهدفة
يتوجــه برنامــج دعــم تمويــل المشــاريع الصغيــرة فــي قضــاء جبيــل إلــى كافــة أبنــاء
القضــاء أو المقيميــن فيــه مــن أصحــاب المهــن الحرفيــة أو البســيطة الذيــن ينــوون
تأســيس مشــروع جديــد أو تطويــر مشــروع قائــم.

شرح عن البرنامج
يشــمل برنامــج دعــم تمويــل المشــاريع الصغيــرة حوالــي  50مشــروع موزعيــن علــى
فئتيــن منهــا قــروض علــى شــكل هبــات ومنهــا قــروض مدعومــة أي بــدون فائــدة.
ِّ
تحــدد لجنــة مكلفــة مــن قبــل المنظميــن المشــاريع المســتفيدة وفــق دراســات
ومعاييــر مهنيــة وعلميــة.

قيمة القروض
ً
َّ
لقــدرة
تحــدد قيمــة كل قــرض وفقــا لحجــم المشــروع ولدخــل المقتــرض باإلضافــة
ّ
المقتــرض علــى الســداد بــدون تأخيــر فــي حالــة القــرض المدعــوم علــى أال تتخطــى
الـــ  3مالييــن ليــرة لبنانيــة أو مــا يعادلهــا بالــدوالر االمريكــي.
ـتة أشــهر وســنة ،بحســب قــدرة المقتــرض على تســديد
تتــراوح فتــرة الســداد مــا بيــن سـ ً
دفعــات شــهرية متســاوية وفقــا لجدول الدفعــات وتواريخها.

شروط اإلنتساب
أي شــخص ينــوي تأســيس مهنــة أو حرفــة ،أو لديــه مهنــة أو حرفــة قائمــة منــذ ســنة
علــى األقــل وهــو يحتــاج إلــى تمويــل محــدود لتطويــر مهنتــه أو حرفته.
ّ
أن يكــون مقــدم/ة الطلــب لبنانــي/ة الجنســية ،مــن أهالــي بــاد جبيــل أو مــن
المقيميــن فيهــا.
ً
ً
ّ
أال يقل عمر مقدم/ة الطلب عن  18عاما وأال يزيد عن  64عاما.

خطوات االستفادة من المشروع
ً
مــلء إســتمارة الطلــب المرفقــة ربطــا والتــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن مركــز رابطــة
َ
مختــاري قضــاء جبيــل و لــدى فــرع فرنســبنك ومكتــب فيتــاس فــي مدينــة جبيــل.
يتــم دراســة اإلســتمارات مــن قبــل اللجنــة المكلفــة مــن قبــل المنظميــن بحســب
معاييــر مهنيــة وعلميــة إلختيــار المشــاريع المقبولــة.
بعــد اختيــار المشــاريع المقبولــة وتأميــن المســتندات المطلوبــة يتــم دفــع قيمــة
القــروض إلــى المســتفيدين.
َ
يتابع ممثلين من قبل مصرف فرنسبنك ًوشركة فيتاس تنفيذ وتطوير المشاريع.
يتــم ســداد القــروض المدعومــة شــهريا مــن خــال ليبــان بوســت ( )Liban Postأو
كاش يونايتــد (.)Cash United

للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال

بمؤسسة فيتاس ش.م.ل .رقم خدمة الزبائن70/800811 :

مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية
تأسســت مؤسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحليــة كجمعيــة إنمائيــة غيــر حكوميــة
ال تبغــي الربــح بموجــب بيــان علــم وخبــر رقــم  71فــي  14كانــون الثانــي  2012بهــدف
نشــر مفهــوم التنميــة المحليــة كعامــل رئيســي فــي النهــوض بالمجتمــع المحلــي
والتعــاون مــع الجهــات المختصــة العتمــاد هــذا المفهــوم وتكريســه عبــر تنفيــذ
المشــاريع اإلنمائيــة ودعــم اإلدارة المحليــة والمجتمــع المدنــي .فــي هــذا اإلطــار،
تعمــد مؤسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحليــة إلــى تحفيــز المواطنيــن علــى
البقــاء فــي القــرى والبلــدات والمشــاركة الفاعلــة فــي ابــراز االمكانــات والخصائــص
والقــدرات المعرفيــة التــي يمتــاز بهــا المجتمــع المحلــي واســتثمارها بشــكل ّمباشــر
فــي تفعيــل عمليــة التنميــة المحليــة .ومــن ضمــن أهدافهــا دعــم إمكانــات التكامــل
والبرامــج والمشــاريع المشــتركة بالتعــاون مــع
بيــن المناطــق وتنفيــذ األنشــطة
ّ
ّ
ّ
الجمعيــات المتخصصــة والســلطات المحليــة والقطــاع الخــاص.

َ
مصرف فرنسبنك ش.م.ل
َ
تعتبــر مجموعــة فرنســبنك مــن أبــرز المجموعــات الماليــة ً الرائــدة فــي لبنــان وهــي
ّ
المصرفيــة الشــاملة مــن خــال  165فرعــا فــي  11بلــدا فــي جميــع
تقــدم خدماتهــا
ً
أنحــاء العالــم ،تحديــدا لبنــان ،فرنســا ،والجزائــر ،وســوريا ،وروســيا البيضــاء ،وقبــرص،
وكوبــا ،واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وفــي ســاحل العــاج.
ـراق،
والســودان ،والعـ ً
ّ
َ
وفــي لبنــان تحديــدا ،تتمتــع مجموعــة فرنســبنك بأكبــر إنتشــار جغرافــي لشــبكة
ّ
جميــع األراضــي اللبنانيــة ،إضافــة إلــى
فروعهــا المصرفيــة  124الممتــدة علــى ً كل
ً
ّ
وتحتــل مجموعــة
 19مؤسســة وشــركة تابعــة ،هــي أيضــا جــزءا مــن المجموعــة.
َ
فرنســبنك المرتبــة الرابعــة مــن بيــن أكبــر المجموعــات المصرفيــة فــي لبنــان.و كان قــد
تأســس المصــرف فــي العــام  1921فــي بيــروت و هــو يحمــل الرقــم  1علــى الئحــة
المصــارف فــي لبنــان.

شركة فيتاس ش.م.ل
مؤسســـة فيتــاس ش.م.ل الرائــدة فــي مجــال التمويــل األصغــر ،هــي أولــى
المؤسســـات الماليــة المســجلة لــدى المصــرف المركــزي وإحــدى أكبــر شــركات
الخدمـــات للمؤسســـات واالفــراد مــن
التمويــل األصغــر فــي لبنــان ،مهمتهــا توفيــر ً
ذوي الدخــل المحــدود .بخبــرة ســبعة عشــر عـــاما وفريــق عمــل يضــم أكثــر مــن مئـــة
وعشــرين مســؤول قــروض وبفضــل تركيزهــا علــى أصحــاب المشــاريع الصغيــرة فــي
المناطــق الريفيــة ،تتميــز فيتــاس بقدرتهــا علــى تقديــم حلــول ماليــة مصممــة
ً
خصيصــا الحتياجاتهــم .ان نمــوذج عمــل مؤسسـ ّـة فيتــاس المبتكــر والــذي مــن خاللــه
نهــا مــن ًالوصــول إلــى زبائــن خــارج
تتشــارك مــع العديــد مــن البنــوك المحليــة ،يمك ً
شــبكة فروعهــا عبــر تواجدهــا فــي أكثــر مــن  60فرعــا تابعــا للبنــوك الشــريكة .تمكنــت
مؤسســـة فيتــاس منــذ تأسيســـها وحتــى االن ان تدعــم االقتصــاد الوطنــي عبر توفير
أكثــر مــن  190ألـــف قــرض للمؤسســـات والمهنييــن فــي مختلــف القطاعــات.

رابطة مختاري قضاء جبيل
تأسســت جمعيــة رابطــة مختــاري قضــاء جبيــل عــام  1999بموجــب بيــان علــم وخبــر
رقــم  163ومــن أهدافهــا اقامــة برامــج تدريبيــة وتوجهيــة وابحــاث علميــة وذلــك
لتطويــر وتفعيــل دور المختــار فــي جميــع المجــاالت الثقافيــة واالجتماعيــة والعلميــة
فــي القضــاء باإلضافــة إلــى دور الرابطــة فــي تحديــد الحاجــات وإعطــاء تقديمــات
وخدمــات تبعــا لالمكانــات المتاحــة بهــدف انجــاز مشــاريع تســاهم فــي التنميــة
المحليــة وتحســين الوضــع االنمائــي للقــرى والبلــدات الجبيليــة.
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