الئحـــــة المستفيديـــــن من

تنفيـذ

بالتعاون مع

ما هو برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة؟
َ
أطلــق كل مــن مؤسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحليــة ومصــرف ً فرنســبنك بالتعــاون مــع رابطــة مختــاري القضــاء وشــركة
فيتــاس برنامــج دعــم وتمويــل المشــاريع الصغيــرة تحــت عنــوان «معــا للتنميــة المحليــة فــي قضــاء جبيــل» وذلــك خــال مؤتمــر
صحفــي عقــد فــي  8كانــون االول  2016بحضــور الصحافــة وفعاليــات المنطقــة وممثليــن عــن الجهــات المنظمــة.
ّ
وقــد عــرف المنظمــون خــال الحفــل عــن هــذا البرنامــج اإلنمائــي الــذي يهــدف إلــى تنميــة قــدرات الفــرد وتشــجيعه على اإلســتثمار
والعمــل داخــل بلدتــه أو قريتــه وتوفيــر دخــل ذاتــي لــه مــن خــال تمويــل وتطويــر مشــاريع صغيــرة ذات طابــع تجــاري ،خدماتــي،
صناعــي ،...ومتابعــة هــذه المشــاريع بعــد مرحلــة التنفيــذ.
ويتوجــه 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.

خالل حفل إطالق برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة الذي انعقد بتاريخ  8كانون األول 2016

ّ
ّ
ّ
وبعــد اإلعــان عــن البرنامــج ،تمــت زيــارة جميــع المتقدميــن بالطلبــات مــن قبــل لجنــة قــروض مختصــة ومكلفــة مــن المنظميــن,
وشــملت النتائــج إختيــار أكثــر مــن  50مســتفيد موزعيــن علــى فئتيــن منهــا قــروض علــى شــكل هبــات ومنهــا قــروض مدعومــة أي
ّ
ّ
بــدون فائــدة ،وتــم اإلختيــار وفــق دراســات ومعاييــر مهنيــة وعلميــة تضمنــت:
ًّ
• التأكد من وجود المشاريع فعليا ومن مصداقية المتقدمين.
• تقييم تأثير المنح والقروض المقدمة في تطوير مشاريع المتقدمين.
• دراسة الوضع االجتماعي لألسرة حيث المشروع يشكل مصدر الدخل األساسي ألفرادها.
• احتساب قدرة السداد للمتقدمين بهدف تحديد مبلغ القرض وحمايتهم من المديونية الزائدة.
• تقييم التأثير االقتصادي للمشاريع على المنطقة.
• التأكد من عدم وجود التزامات مالية أخرى في ذمم المتقدمين عبر مركزية المخاطر التابعة للمصرف المركزي.

خدمــــــــات

تجــــــــارة

الئحة المستفيدين لعام 2017 - 2016
اإلسم

المهنة

المنطقة

عبير جرجي يوسف

مونة

مشمش

نضال زخيا عيسى

محل كوليفيشه وهدايا

عمشيت

نبال ادمون حبيب

ملحمة

الخاربة

جويل عبدالله عبده

مونة

جدايل

زاهية نجيب القرقفي

فرن مناقيش

الغابات

مروان سبع حبيب

محل بيع خليوي

الغابات

تيريز مجيد يونس

تجارة البسة

جدايل

الكسي الياس الدكاش

تجارة مواد غذائية

فتري

بطرس انطوان ابي حنا

سناك

عبيدات

بدرا خليل البعيني

مونة

يانوح

هيثم جورج حبيب

تصوير

الخاربة

وجدي انيس الفغالي

جلي بالط

شامات

سعيد شديد الحلو

بناء وتبليط

شامات

زياد كرم حبيب

كهرباء سيارات

الخاربة

جرجس بطرس الخوري

ترجمة

لحفد

الياس توفيق لحود

دهان

طورزيا

مايا جرجي دميان

اخصائية تغذية

مشمش

مارون سليمان ابراهيم

أعمال كومبرسور

هابيل

غسان نصر ضو
ايلي يوسف جعارة

تصفيف شعر
ّ
تنفيذ خرائط هندسية

فتري
هابيل

وليم مطر جوزف مطر

برمجة موقع سياحي على اإلنترنت

اده  -كفرمسحون

فادي سليمان ابراهيم

نجار باطون

هابيل

هاني سليمان ابراهيم

نجار باطون

هابيل

بولس انطوان سالمة

متعهد كهرباء

ميفوق

نقوال نعمه كامل

معلم صحية

فتري

يوسف حبيب الجميل

استصالح أراضي

فتري

صناعـــــــة

زراعـــــــة

اإلسم

المهنة

المنطقة

شربل كبريال مرزا

تربية نحل

كفون

موريس انطونيوس حواط

زراعة

كفون

فادي يوسف حبيب

زراعة

الخاربة

جان يوسف بو فرام

زراعة

مشمش

نبيل فؤاد جعارة

تربية نحل

هابيل

جاك جوزف جعارة

زراعة

هابيل

توفيق بيار جعارة

تربية نحل

هابيل

الياس اسطفان جعارة

تربية مواشي

هابيل

يوسف طانيوس نعمه

استصالح اراضي

لحفد

جميل يوسف ضو

زراعة

فتري

مالك توفيق لحود

زراعة

طورزيا

الياس اسكندر سليمان

تربية دواجن

شموت

سميرة رضوان البدوي

زراعة

الغابات

شربل حنا ابي حنا

مزرب مواشي

مشمش

نعمان سبع حبيب

زراعة

الخاربة

نوال دياب غالب

زراعة

الخاربة

جرجس الياس سعيد

زراعة

مشان

سيمون خليل الحايك

زراعة

طورزيا

بيار طانيوس لحود

زراعة

طورزيا

جرجس جوزف عساكر

تربية نحل وزراعة

يانوح

كمال شمص محمد شمص

زراعة

مشان

منصور طانيوس شديد

تربية نحل

شامات

امال نخلة العرم

خياطة

عمشيت

جرجي تادروس دميان

مشغل المنيوم

مشمش

جميلة سامي نعمان

خياطة

المجدل

منصور حنا كامل

نجارة

فتري

دزيري كمال القزي

أشغال يدوية وخياطة

فتري

بشارة سالمة

حدادة افرنجية

ميفوق

قيس أسد بصبوص

حدادة

كفون

د .طوني عيسى رئيس مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية
تأسســت مؤسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحليــة كجمعيــة إنمائيــة ال تبغــي الربــح بهــدف
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.
ّ
تتوجــه مؤسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحليــة مــن خــال برنامــج دعــم وتمويــل المشــاريع
الصغيــرة فــي قضــاء جبيــل إلــى أبنــاء المنطقــة والمقيميــن فيهــا مــن أصحــاب المهــن أو الحــرف
البســيطة الذيــن قــد ال تســمح ظروفهــم بتطويــر مهنهــم أو حرفهــم ،وقــد ال تكــون إمكانيــة
االقتــراض متاحــة أمامهــم بســهولة ،وتؤكــد أن هــذا البرنامــج هــو أكثــر مــن مجــرد منــح قــروض
مصرفيــة إذ أنــه ال يقتصــر علــى اإلقــراض فحســب ،بــل يقــوم علــى مبــدأ نصــح صاحــب المشــروع
ومســاعدته علــى بنــاء قدراتــه ،ومواكبتــه فــي جميــع مراحــل تطويــر مشــروعه لتمكينــه مــن
ّ
توفيــر مدخــول ذاتــي لــه .ويرتكــز هــذا البرنامــج علــى مبــدأ الشــراكة فيمــا بيــن القطــاع الخــاص
والقطــاع األهلــي والمجتمــع المدنــي ،وينــدرج ضمــن عنــوان التنميــة المحليــة.

ّ
َ
األستاذ نديم القصار مدير عام فرنسبنك
ّ
َ
تعتبــر مجموعــة فرنســبنك مــن أبــرز المجموعــات ًالماليــة الرائــدة فــي لبنــان وهــي تقــدم
المصرفيــة الشــاملة مــن خــال  165فرعــا فــي  11بلــدا فــي جميــع أنحــاء العالــم
خدماتهــا
ّ
َ
وفــي لبنــان .تتمتــع مجموعــة فرنســبنك بأكبــر إنتشــار جغرافــي لشــبكة فروعهــا المصرفيــة 124
ّ
الممتــدة علــى كل جميــع األراضــي اللبنانيــة ،إضافــة إلــى  19مؤسســة وشــركة تابعــة
ً
َ
إن فرنســبنك يــدرك تمامــا أن األهــداف والمتطلبــات األساســية للتنميــة المســتدامة هــي تعزيــز
النمــط الثابــت والمســتمر والمتجــدد لالســتهالك واإلنتــاج .وانســجاما مــع مســؤوليته االجتماعيــة،
َ
وتأكيــدا لهــا ،يقــوم فرنســبنك بتقديــم القــروض الصغيــرة لتطويــر المناطــق النائيــة وتقديــم
ـكل فاعــل تضمــن حيــاة أفضــل لألفــراد والعائــات ،وخلــق فــرص عمــل عديــدة
تســهيالت ماليــة بشـ ٍ
للحــد مــن البطالــة وظاهــرة النــزوح إلــى المــدن .إن مبــادرة دعــم وتمويــل المشــاريع الصغيــرة
َ
ّ
فــي قضــاء جبيــل ليســت أول مبــادرة يطلقهــا فرنســبنك ويخصصهــا لجبيــل بالتحديــد ،مــع ًشــركائه
االســتراتيجيين ،بــل يســتكمل مــا بــدأه عــام  2008حيــن أطلــق مبــادرة مماثلــة مؤكــدا علــى
اســتمرارية اســتثماراته فــي هــذا المجــال.

األستاذ زياد الحلبي مدير عام شركة فيتاس
مؤسســـة فيتــاس ش.م.ل الرائــدة فــي مجــال التمويــل األصغــر ،هــي أولــى المؤسســـات المالية
المســجلة لــدى المصــرف المركــزي وإحــدى أكبــر شــركات التمويــل األصغــر فــي لبنــان ،مهمتهــا
توفيــر الخدمـــات للمؤسســـات واالفــراد مــن ذوي الدخــل المحــدود .تمكنــت مؤسســـة فيتــاس
منــذ تأسيســـها وحتــى االن ان تدعــم االقتصــاد الوطنــي عبــر توفيــر أكثــر مــن  190ألـــف قــرض
للمؤسســـات والمهنييــن فــي مختلــف القطاعــات.
مــن خــال برنامــج دعــم وتمويــل المشــاريع الصغيــرة فــي قضــاء جبيــل تســعى شــركة فيتــاس
أشــكال
جــاھدة لتحقیــق التنمیــة االقتصادیــة واالجتماعیــة فــي المنطقــة للحــد مــن جمیــع
ً
الھجــرة والســیما الھجــرة الداخلیــة ومكافحــة تبعاتــھا كانتقــال أبنــاء القــرى إلــى المــدن ســعیا
وراء فــرص عمــل أفضــل.
تؤمــن فيتــاس بــأن األعمــال الصغیــرة تشــكل أســاس االقتصــاد اللبنانــي ،فــھي توفــر المداخیــل
وتحفــز النمــو حیــث ال تتوفــر الوظائــف .لذلــك بــات ھدفهــا األساســي تمكیــن أصحــاب األعمــال
الصغیــرة مــن الوصــول للخدمــات المالیــة التــي ھم محرومــون منــھا وبالتالــي تمكینــھم مــن
یحفــز الــروح الریادیــة ویشــكل أداة
تطویــر وتوســیع أعمالــھم .إن التمویــل األصغــر ناجــح ألنــه
ً
قویــة للتمكیــن الذاتــي عــن طریــق دمــج المھمشــین اقتصاديــا ،كالنســاء وذوي االحتیاجــات
الخاصــة ،لكــي یحققــوا االســتقالل المالــي.

األستاذ ميشال جبران رئيس 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.
إن برنامــج دعــم وتمويــل المشــاريع الصغيــرة فــي قضــاء جبيــل هــو مبــادرة خيــر وعمــل جــريء
يخــدم المنطقــة ويســاهم فــي تطويــر قطــاع األعمــال الصغيــرة والمحافظــة علــى التــراث
اللبنانــي الحرفــي مــن خــال دعــم أصحــاب المــھن الحــرة.
ان هــذه المبــادرة هــي مبــادرة وطنيــة مهمــة عســى أن تنتشــر علــى كل األراضــي اللبنانيــة
مانحــة هــذا القطــاع قيمتــه وأهميتــه ومركــزه الحقيقــي فــي المجتمــع.
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