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النشرة
العدد  - ١٠آذار 201٨

�صندوق التنمية الإقت�صادية والإجتماعية
ّ
ينفذ م�شاريع جديدة لإحياء القطاع الزراعي
�صن��دوق التنمي��ة الإقت�صادي��ة والإجتماعي��ة
ه��و هيئ��ة حكومي��ة ،هدف��ه التخفي��ف م��ن ح��دة
الفق��ر .ت�� ّم �إن�ش��اء ال�صن��دوق ف��ي الع��ام 2002
بتموي��ل م��ن االتح��اد الأوروب��ي وبدع��م م��ن
الحكوم��ة اللبناني��ة.
ي�س��عى ال�صن��دوق ال��ى زي��ادة فر���ص العم��ل ف��ي
المناطق المه ّم�شة في لبنان من خالل توفير
قرو���ض للم�ؤ�س�س��ات ال�صغي��رة والمتو�س��طة،
ال��ى جان��ب تنمي��ة ق��درات �أ�صح��اب الم�ش��اريع
الخا�ص��ة والفردي��ة.
كم��ا ي�س��اهم ال�صن��دوق ف��ي تح�س��ين الظ��روف
المعي�ش��ية للمجتمع��ات المحلي��ة الأ�ش��د
فق��راً وحرمان��اً ف��ي لبن��ان ،م��ن خ�لال تقدي��م
هب��ات وتوفي��ر الم�س��اعدة الفني��ة للبلدي��ات
كونه��ا ت�ش�� ّكل �صل��ة الو�ص��ل بي��ن ال�صن��دوق
والمجتمع��ات المحلي��ة .و ُي�س��اهم ال�صن��دوق
�أي�ض��اً ف��ي التخفي��ف م��ن ح��دة �أزم��ة الالجئي��ن
ال�س��وريين وف��ي اال�س��تجابة له��ا م��ن خ�لال
تح�س��ين البن��ى التحتي��ة للمجتمع��ات اللبناني��ة
و�إنعا���ش االقت�ص��ادات المحلي��ة.
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�صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ي�ساهم في �إحياء
و�إنعا�ش القطاع الزراعي اللبناني من خالل ثالثة محاور �أ�سا�سية:

دعم البنى التحتية الزراعية
يه��دف هذا المح��ور الى تعزيز الإنتاج الزراعي عبر تنفيذ م�ش��اريع
بن��ى تحتي��ة زراعي��ة لتح�س��ين نظ��ام توزي��ع ال��ري ونوعي��ة الإنت��اج
الزراعي في عكار والبقاع .وفي هذا ال�سياق جرى تخ�صي�ص تمويل
بقيم��ة  3،2ملي��ون يورو م��ن �أجل �إن�ش��اء بحيرات جبلي��ة� ،أقنية ري،
�إ�ضاف��ة ال��ى نظام لتولي��د الطاقة ال�شم�س��ية .هذا ال��ى جانب ت�أهيل
الينابيع المائية والبرك و�شبكات الري.
تعزيز التعاونيات الزراعية
يقوم ال�صندوق بدعم  42تعاونية زراعية مو ّزعة على كافة الأرا�ضي
اللبناني��ة ،وه��ي فاعل��ة في قطاعات تربي��ة النحل ،الأ�س��ماك و�إنتاج
زيت الزيتون .بلغت القيمة الإجمالية لتنفيذ هذا الم�شروع  1،4مليون
يورو ،و�سوف يتم من خالله ت�أمين اللوازم والمعدات الأ�سا�سية لهذه
التعاونيات بما ي�ساعدها على تح�سين وزيادة �إنتاجها.
تنفيذ برامج �إر�شادية
هذه البرامج ت�ستهدف المزارعين العاملين �ضمن البلدات المحيطة
بالبحي��رات الجبلي��ة و�أقني��ة ال��ري المن ّف��ذة م��ن ِقب��ل ال�صن��دوق.
وف��ي ه��ذا ال�س��ياق ،يقوم ال�صن��دوق بتنفي��ذ برنامج �إر�ش��ادي بقيمة
� 250،000ألف يورو في البقاع وعكار وجنوب لبنان ،ي�ستهدف حوالي
 500م��زارع مو ّزعين على  46بلدة ،ويقوم��ون ب�صورة خا�صة بزراعة
التفاح والكرز.
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�صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
ي�ساهم بالتدريب على تمكين المر�أة

�أقام��ت م�ؤ�س�س��ة  Startlineخ�لال الع��ام  ،2017بالتع��اون مع برنامج الأم��م المتحدة الإنمائي ،ع��دة دورات تدريبية به��دف تمكين المر�أة في
مجال ريادة الأعمال .وتناولت هذه الدورات عدة مهارات من بينها تح�سين مهارات التخطيط والتفكير اال�ستراتيجي ،وكيفية اتخاذ القرارات
وتطوير مهارات التفاو�ض وتعزيز الثقة بالنف�س لتهيئة المر�أة لتقوم بدورها الريادي في عالم الأعمال.
وفي هذا ال�صدد ا�س��تعر�ض ال�صندوق خبراته وخدماته في هذا المجال من خالل الم�ش��اركة بثالث ور���ش عمل في ال�ش��مال ،الجنوب وبيروت،
�شارح ًا خاللها الخدمات المالية وغير المالية التي يوفرها وكيفية اال�ستفادة منها لإن�شاء �أعمال جديدة �أو لتطوير الأعمال القائمة.

ال�صندوق ّ
يعزز فر�ص التوظيف لل�شباب
معجل
من خالل برنامج تدريب مهني ّ

�تقبل �أف�ضل لل�ش��باب وتح�س��ين فر�ص توظيفهم قام ال�صندوق ب�إطالق برنامج رائد في التدريب المهني خالل �ش��هر تموز من
بهدف خلق م�س� ٍ
العام المن�صرم ،ا�س��تهدف المجموعات ال�ش��بابية غير الم�ؤهلة كفاية في منطقة طرابل���س .وي�شمل هذا الم�شروع تح�سين المهارات البرمجية
والتقنية لدى  39متد ّرب من المنطقة لتح�سين فر�ص التوظيف �أمامهم وزيادة الإنتاجية لديهم .ير ّكز برنامج التدريب على مهارات التدريب
ال�صناعي ،والتدريب على برامج مايكرو�سوفت ،وي�شمل �أي�ض ًا دورات معتمدة باللغة الإنكليزية للتوا�صل الفني.
نجز في �آذار من الع��ام  ،2019بكلفة � 220،000ألف ي��ورو وبتمويل من االتحاد
ه��ذا البرنام��ج الري��ادي ب��د�أ تنفيذه في �صي��ف  2017على �أن ُي َ
الأوروبي.

3

4

العدد العاشر -آذار  / 2018صندوق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ّ
ينفذ مشاريع جديدة إلحياء القطاع الزراعي

يطور البنى التحتية
ال�صندوق
ّ
المائية في وادي خالد
يقوم ال�صندوق منذ العام  ،2014بتنفيذ م�ش��اريع بنى تحت ّية بهدف
تح�سين م�ستوى الخدمات الأ�سا�سية التي تقدّمها البلديات؛ من �أبرز
هذه الم�شاريع تح�سين نظام �إمدادات المياه في منطقة وادي خالد.
ُتعتب��ر منطق��ة وادي خالد بالفعل من �أكثر جي��وب الفقر حرمان ًا في
لبن��ان؛ وق��د �ش��هدت نزوح � ًا هائ� ً
لا لالجئي��ن ال�س��وريين من��ذ العام
 .2011فبالإ�ضاف��ة ال��ى المقيمي��ن الدائمي��ن الذي��ن يعي�ش��ون ف��ي
قدم حوالي  26,000الجئ
المنطقة والبالغ عددهم  27,000مقيمِ ،
م�سجل ،لي�ستقروا في المنطقة ويتقا�سموا مع �أبنائها الموارد
�سوري ّ
ذاتها والنادرة �أ�سا�س ًا ،والبنى التحتية ذاتها وال�ضعيفة �أ�ص ًال.
تعان��ي منطق��ة وادي خال��د م��ن نق���ص �ش��بكات المي��اه ،فال�ش��بكات
المتوف��رة ه��ي �إما غير فاعلة �أو في ظروف �س��يئة .من هذا المنطلق
وفي �سبيل دعم البنى التحتية المائية في وادي خالد ،قام ال�صندوق
ف��ي �أيار من العام  2017ب�إن�ش��اء �ش��بكة نقل وتوزي��ع للمياه بطول 30
كل��م ترب��ط النب��ع بالخزان��ات الرئي�س��ية في ق��رى وادي خال��د ،كما
وتم �أي�ض ًا ت�أهيل  12خزان
جرى �إن�ش��اء خزان مرتفع ب�س��عة  100مّ .3
بالإ�ضاف��ة ال��ى محط��ة ال�ضخ الموج��ودة في نبع ال�صف��ا .بلغت قيمة
الم�ش��روع الذي ي�س��تفيد منه �أكثر من  33,000مقي��م 2 ،مليون يورو
مم ّولة من االتحاد الأوروبي.
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ً
ال�صن��دوق ّ
معم�لا لمعالج��ة النفاي��ات ال�صلب��ة ف��ي بر اليا���س
ينف��ذ

لطالم��ا �ش � ّكلت �إدارة النفاي��ات ال�صلب��ة ف��ي لبن��ان تحدي � ًا لكاف��ة
المجتمعات والقرى اللبنانية ،ب�س��بب �س��وء �إدارته��ا ومعالجتها ،مما
ح��دا بتلك المجتمعات الى التخل�ص من تلك النفايات عبر تجميعها
وحرقها في مكبات مفتوحة .هذا الأمر ت�س��بب ب�إرتفاع ن�س��بة التل ّوث
وانت�ش��ار الأمرا���ض وف��ق العدي��د م��ن التقاري��ر .وتعتب��ر منطق��ة ب��ر
اليا���س في البقاع �إحدى هذه المجتمعات التي تعاني من هذه الأزمة
المتفاقمة.
عن��د زي��ارة بلدة بر اليا���س ،ب�إمكان المرء ب�س��هولة تقيي��م المخاطر
العالية المرتبطة ب�سوء �إدارة النفايات ال�صلبة ،حيث يمكن م�شاهدة
الأطفال يلهون بين �أكوام النفايات �أو ي�سبحون في �أقنية الري الملوثة
التي تغذي الأرا�ضي الزراعية!
قب��ل ان��دالع الأزمة ال�س��ورية ،كان حجم النفاي��ات اليومية في تجمع
بل��دات ب��ر اليا���س ،الم��رج وقب اليا���س يت��راوح ما بي��ن  70و 80طن
يومي � ًا� ،إال �أن ه��ذا الحج��م ازداد ال��ى نح��و  150ط��ن يومي � ًا لمجمل
�س��كان التجم��ع البال��غ عدده��م � 325,000أل��ف مقي��م م��ن لبنانيين
والجئين �سوريين وفل�سطينيين.

عل��ى �ضوء ه��ذا الواقع الخطير ،قام ال�صندوق ب�إن�ش��اء معمل لإدارة
النفايات ال�صلبة في بلدة بر اليا���س قادر على معالجة  150طن من
النفايات يومي ًا وهو ي�ش��مل وحدات للفرز ،الت�س��ميد وطمر النفايات،
ويعتمد على تقنية الـ .windrow
�أُنج��ز ه��ذا المعم��ل في ب��ر اليا���س بنجاح خ�لال الع��ام  ،2017على
م�ساحة � 67،000ألف متر ،بقيمة  4،2مليون يورو مم ّولة من االتحاد
الأوروبي .وهو ي�ش��مل عنابر للفرز الأولي للمواد الكبيرة وال�صغيرة،
مبن��ى للف��رز ،مبن��ى لتخزي��ن الم��واد الم�س��تعادة ،ق�س��م للت�س��يبخ
(الت�س��ميد) ،ق�س��م مفت��وح لمعالجة ال�س��ماد ،نظ��ام لتنقي��ة الهواء،
مك��ب �صح��ي يتكون من �أربعة خاليا ،برك لتجميع المياه الرا�ش��حة،
بركة لتر�س��يب مياه العوا�صف التي يتم تجميعها في ق�سم المعالجة،
بالإ�ضافة الى مبنى ي�ضم المكاتب الإدارية.
هذا المعمل الذي ت�س��تفيد منه بلدات قب اليا���س المرج وبراليا���س،
م��ن المتوق��ع �أن يبد�أ ت�ش��غيله خالل الع��ام الحالي ع��ن طريق تمويل
من مكتب وزير الدولة ل�ش ��ؤون اال�ص�لاح االداري ،OMSAR -يغطي
الت�شغيل وال�صيانة
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مركز الب�ستان الزراعي:
� 7سنوات من االزدهار
ي�ض��م تج ّم��ع الب�س��تان خم�س��ة ق��رى ت�ش��مل الج ّبي��ن ،مروحي��ن �أم
الت��وت ،الزلوطي��ة ،ال�ضهي��رة والب�س��تان .ه��ذا التجم��ع ال��ذي يق��ع
�أعل��ى الناق��ورة� -صور ،عل��ى الحدود الجنوبية بين لبن��ان والأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة يتم ّيز ب�أن حوالي  %80من �سكانه يعتمدون على
القط��اع الزراع��ي ل�ضم��ان مداخيله��م ،وب�صورة خا�ص��ة على زراعة
التبغ والزيتون.
ف��ي الع��ام  ،2010ونزو ًال عند �إ�صرار العائ�لات ال ُمزارعة التي ت�ضم
نح��و  1،100م��زارع ،ق��ام ال�صن��دوق بتموي��ل �إن�ش��اء وتجهي��ز مركز
زراع��ي ف��ي تجم��ع الب�س��تان ،بقيم��ة � 320،000ألف ي��ورو مم ّولة من
االتحاد الأوروبي ،وذلك بهدف تح�س��ين الظروف المعي�ش��ية ل�س��كان
التجم��ع من خالل دعم االقت�صاد المحلي وتعزيز القدرة الإنتاجية.
ت��م تجهي��ز المركز بمع�ص��رة زيتون حديثة قادرة عل��ى معالجة 500

كلغ من الزيتون بال�ساعة� ،إ�ضافة الى وحدة لت�صنيع منتجات �أخرى
من م�ش��تقات الزيتون كالجفت ال ُم�س��تخدم للتدفئة ،الى جانب �إنتاج
زيت الزيتون.
تح�س��نت الأحوال المعي�ش��ية
منذ البدء بت�ش��غيله خالل �ش��تاء ّ ،2011
ل��دى �أكث��ر من � 800أ�س��رة ُمزارعة ،نتيجة لهذا الم�ش��روع الذي عزّز
الإنتاجية ونما بالإقت�صاد المحلي.
وق��د نج��ح المركز في اجت��ذاب مزارعين من بل��دات التجمع ،كذلك
م��ن البل��دات المجاورة كمجدلزون ،يارين ورامي��ة نظر ًا لدقة العمل
وتدني الكلفة فيه .عند زيارته ال ب ّد و�أن تتفاج�أ بحجم الأعمال وعدد
المزارعي��ن الذي��ن يق�صدون المع�ص��رة على وج��ه التحديد ،وقدرة
المرك��ز عل��ى تلبية غالبية طلباتهم والتعامل م��ع العدد المتزايد من
الم�ستفيدين.
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م�شاركة ال�صندوق في م�ؤتمر
الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة اللبنانية

ّتم برعاية وزارة االقت�صاد والتجارة وبدعم من م�صرف لبنان ,تنظيم
م�ؤتمر  LSMEفي ت�شرين الأول من العام 2017؛ وقد �أتت هذه المبادرة
نتيجة االهتمام المتزايد من مختلف الم�ؤ�س�سات العاملة في القطاعين
العام والخا�ص بدعم الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة وتطويرها.
م��ن ه��ذا المنطلق ،و�إيمان ًا منه بت�أثي��ر �صناديق التنمية وخدماتها على
نم��و الم�ؤ�س�س��ات االقت�صادي��ة� ،ش��ارك ال�صندوق في ه��ذا الم�ؤتمر من
خ�لال محا�ضرة بعن��وان «�صنادي��ق التنمية وت�أثيرها على الم�ؤ�س�س��ات
ال�صغي��رة والمتو�س��طة والتنمي��ة االقت�صادية ».وجرى م��ن خالل هذه
المحا�ض��رة تن��اول الأ�س��باب وراء �إن�ش��اء �صناديق التنمي��ة ،والخدمات
الت��ي تقدّمه��ا والأدوات الم�س��تخدمة لتوفي��ر تل��ك الخدم��ات .كم��ا ت� ّ�م
ت�سليط ال�ضوء على ت�أثير �صناديق التنمية على النمو االقت�صادي ب�شكل
عام وعلى دور الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة في النمو ب�شكل خا�ص.

مذكرة التفاهم مع BIAT
ف��ي �إط��ار مذك��رة التفاه��م المو ّقعة بي��ن �صن��دوق التنمي��ة الإقت�صادية
والإجتماعي��ة وحا�ضن��ة الأعمال ف��ي طرابل���س “ ،”BIATتم ّكن �أ�صحاب
 18م�ؤ�س�س��ة في محافظة ال�ش��مال من اال�س��تفادة من قرو�ض ال�صندوق
خالل فترة � 18ش��هر ًا ،بلغت قيمته��ا الإجمالية  315مليون ليرة لبنانية.
ومن المتوقع �أن ت�ساهم هذه القرو�ض في خلق  14فر�صة عمل جديدة.
تجدر الإ�ش��ارة الى �أن مذكرة التفاهم تهدف الى م�س��اعدة الم�ؤ�س�س��ات
ال�صغيرة في �ش��مال لبنان على تطوير �أعمالها وتو�س��يعها باال�ضافة الى
تعزيز مهاراتها الإدارية.
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العدد العاشر -آذار  / 2018صندوق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ّ
ينفذ مشاريع جديدة إلحياء القطاع الزراعي

�شغف بالحلويات”Pistache“ :
لت�صنيع الحلويات وال�شوكوال

يقيم ال�ش��اب زين �س��ويدان ،وهو رائد �أعمال لبناني في الثالثة والع�ش��رين من العمر ،في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان .وقد بد�أ �ش��غفه
ب�صناعة الحلويات قبل ت�أ�سي�س��ه مح ًال لهذه الغاية تلبي ًة للمنا�س��بات الخا�صة .فافتتح زين �أول محل لبيع ال�ش��وكوال في بنت جبيل قبل ثالث
�سنوات ،وبد�أ ببيع ال�شوكوال والهدايا التذكارية للمنا�سبات الخا�صة فقط� .إنما نتيجة معرفته من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي بخدمات
ال�صندوق التي يو ّفرها للم�ؤ�س�س��ات ال�صغيرة والمتو�س��طة ،تق ّدم �صاحب المحل بطلب قر�ض من خالل مندوب ال�صندوق .وبف�ضل ح�صوله
عل��ى القر���ض تم ّك��ن زين من تو�س��يع عمله منتق ًال الى موقع جديد م�ؤلف م��ن طابقين ،وقام بتوظيف  12عام ًال جدي��د ًا .وقد دعمت البلدية
مبادرته في ريادة االعمال من خالل منحه تخفي�ضات �سنوية على الر�سوم البلدية.
�أما بالن�سبة لم�شاريع زين الم�ستقبلية ،فهو ينوي التو�سع باتجاه منطقة �صور حيث ينوي افتتاح فرع �آخر لمح ّله.

المثابرة والعمل الد�ؤوب
�سر النجاح
يعم��ل جورج الجم��ال وعائلته في الزراعة منذ عدة �أجيال ،وتحديد ًا
ف��ي مج��ال زراعة و�إنت��اج الفراولة .وق��رر جورج خ�لال العام 2016
تو�س��يع عمل��ه ف��ي هذا المج��ال بعد �أن اكت�س��ب الخب��رة الكافية .في
الب��دء كان ج��ورج يمل��ك ف��ي ت��ل عبا���س  4خي��م بال�س��تيكية لإنت��اج
الخ�ض��ار والفواك��ه �إال �أن��ه قرر تو�س��يع زراعة الفراول��ة لتلبية حاجة
ال�س��وق ،م�ستفيد ًا من قر�ض ال�صندوق البالغة قيمته  75مليون ليرة
ل�ش��راء  20خيم��ة جديدة وبذور فراول��ة ،باال�ضافة الى تركيب نظام
ال��ري المنا�س��ب .وهكذا تم ّكن جورج من زي��ادة �إنتاجه من الفراولة
محقق � ًا مبيع��ات �أعل��ى و�أرباح � ًا ا�ضافية .وج � ّراء ذلك ا�س��تطاع من
خ�لال ه��ذا الم�ش��روع خل��ق  50فر�ص��ة عم��ل مو�س��مية خ�لال فت��رة
القطاف التي ت�ستمر حوالي �ستة �أ�شهر في ال�سنة.
ومع زيادة وا�س��تمرار الطلب عل��ى الفراولة في لبنانّ ،
يخطط جورج
لتو�س��يع �أعمال��ه ف��ي زراع��ة الفراولة خالل ال�س��نوات القادم��ة تلبي ًة
لحاجات ال�سوق.
.
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Passionate about sweets
Patisserie and Chocolatier “Pistache”

M

r. Zein Sweidan is a Lebanese young entrepreneur of 23 years old, residing in Bin-Jbeil, in the South of
Lebanon. Zein has been passionate about sweets long before establishing his own pastry shop catering for
special events. He discovered the ESFD products and services over social media and contacted the regional ESFD
credit officer to assist him in applying for a loan.
Zein opened his first chocolate shop in Bint Jbeil around 3 years ago. At that time, his shop offered only chocolate
and custom chocolate decoration and souvenirs for special events. Thanks to the ESFD loan, Zein was able to
expand his business by moving to a new 2 story location and hired a total of 12 employees. The municipality
supported his entrepreneurship initiative by offering him reductions on yearly municipality fees. Zein’s future
plans include expansion to the area of Sour, where he intends to open a new branch.

Perseverance and hard work is
key to every success

G

eorge Al Jammal’s family has been working in
agriculture for generations. After gaining the
required experience in strawberry production, George
decided to expand the family business in 2016.
Initially, George had 4 plastic houses for fruits and
vegetables production in Tal Abbas, and decided to
further expand his existing strawberry agriculture
to meet the market demand. He took an ESFD loan
amounting to LBP 75 million and bought twenty
20 additional plastic houses, strawberry seeds, and
purchased and installed an appropriate water irrigation
system. George increased his strawberry production
and was able to achieve higher revenues, hence,
higher profits. The 20 additional plastic houses created
employment for 50 seasonal employees during harvest
season lasting for around 6 months every year.

Because of the continuous high demand for
strawberries in Lebanon, George is planning to further
expand his strawberry business in the coming years
to meet the market demand.
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The ESFD Participates
in the LSMEC 2017

U

nder the patronage of Lebanon’s Ministry of
Economy and Trade and with the support of
Banque Du Liban, the LSME conference was organized
in October 2017, an initiative following the increased
interest shown by various Lebanese public and private
institutions to support and develop small and mediumsized enterprises.
The ESFD contributed in this event and delivered a
presentation about “Development funds and their
impact on SMEs and economic development”. The
main topics that were addressed included reasons
behind establishing development funds, the services
they provide and the tools used to provide these
services. The presentation also highlighted the impact
of development funds on economic development in
general and on SMEs in particular.

Memorandum of understanding with BIAT
In the framework of the Memorandum of Understanding
signed between the ESFD and Business Incubation
Association in Tripoli (BIAT), 18 loans targeting SMES in the
North Governorate have been disbursed over a period of 18
months with a total value of LBP 315 million and expected
to create around 14 new jobs. The MOU aims to help small
businesses in North Lebanon to develop and expand their
businesses and enhance their managerial capacities.
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Al Boustan Agricultural Center:
7 Years of Prosperity

A

l Boustan cluster is a group of five villages
comprising of Al Jubbeyn, Merwahin Om El Tout,
Al Zalloutieh, Al Dhayra and Al Boustan. The cluster
which is located in top of Naqura- Tyr on the southern
border between Lebanon and the Palestinian
occupied territories, shows all characteristics of
rural poverty. 80% of the cluster’s residents rely on
the agricultural sector to secure income generation,
with a high dependency on tobacco and olives.

In 2010, the ESFD succeeded in establishing the
Agricultural Center in Al Boustan for the value of
EUR 320, 000 funded by the EU. The Center was
equipped with a modern olive oil mill capable of
processing 500 kg of olives per hour. The processing
unit produces olive oil and olive-by-products,

including pomace used as fuel for heating.
Since the start of its operation in 2011, more than
800 farming households living from agriculture
prospered in improving their agricultural efficiency
and incomes. This project has enhanced the living
conditions of the cluster’s residents by strengthening
the local economy and productivity.
The agricultural center succeeded in attracting
farmers from the cluster as well as from neighboring
villages like Majdelzoun, Yarine and Ramieh. When
visiting the Center in Al Boustan, one cannot but
be surprised by the load of work and the number of
farmers making use of the new facilities. The Center
is now able to meet most of the farmers’ needs and
deal with the increasing number of beneficiaries.
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The ESFD Establishes a Solid Waste Management Facility in Bar Elias

S

everal communities in Lebanon suffer from
improper solid waste management. Wastes are
being collected and disposed in open dumpsites and
rivers, where they are mostly burned causing high
levels of pollution resulting in the spread of diseases.
Bar Elias village in the Bekaa region is one of these
communities facing this aggravating problem.
When visiting Bar Elias, one can easily assess the
high risk associated with the bad management of
solid waste. Children play among piles of waste and
swim in the polluted irrigation canals that feed the
agricultural lands!
The quantity of wastes generated in the communities
of Bar Elias, El Marj and Qob Elias was around 70 to
80 tons per day before the Syrian crisis. This quantity
increased to around 150 tons per day due to the
increase in the size of the population reaching 325,000
residents.

facility in Bar Elias, with a capacity of 150 tons/day
comprising of a state of the art sorting facility, a
windrow composting facility and a sanitary landfill.
The construction of this facility has been successfully
implemented in 2017, for the value of EUR 4.2 million,
funded by the EU. The facility includes pre-sorting
areas to remove oversize or undersize materials,
screening and sorting indoor area, recovered material
bailing area, storage and loading area for recovered
materials, composting (fermentation) zone, open-air
area for curing and maturation, bio filter odor control
system, leachate collection system, a sanitary landfill
consisting of 4 cells, a leachate pond and a storm water
sedimentation pond and administrative building.

This facility serves the communities of Bar Elias, Qob
Elias and El Marj and is expected to start operation
during 2018, after securing funding for the operation
and management through the Office of the Minister
The ESFD has established a solid waste management of State for Administrative Reform- OMSAR.
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The ESFD Develops the Water
Infrastructure in Wadi Khaled

S

ince 2014, the ESFD is implementing infrastructure
projects aiming at improving the basic services
rendered by municipalities. Developing the water
supply system in Wadi Khaled was one of these
projects.
Wadi Khaled is considered as one of the most
disadvantageous poverty pockets in Lebanon,
particularly following the Syrian influx in 2011. In
addition to the Lebanese residents amounting to
27,000, more than 26,000 registered Syrian refugees
have settled in the area, sharing the same scarce
resources and further weakening the existing
infrastructure.
Wadi Khaled area used to suffer from the lack of
water networks; the available networks in the cluster
were either not functional or in very bad conditions.
In May 2017, the ESFD succeeded in constructing an
elevated water tank with a 100m3 capacity as well
as establishing a new water supply and distribution
system over 30km tall, linking the water source to
the main water tanks in the region of Wadi Khaled.
This project is funded by the EU for a total amount of
EUR 2 million, benefiting more than 33,000 residents
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The ESFD Contributes in Women
Empowerment Education

S

tartline Foundation, in collaboration with the UNDP in Lebanon delivered several trainings aimed at
women empowerment in 2017. These trainings comprised of thinking and planning competences,
decision-making and negotiation skills, and developing a sense of self-confidence to prepare women for
their leadership roles.
In that respect, the ESFD provided a presentation in 3 workshop sessions delivered for women entrepreneurs
in the North, South, and Beirut in order to introduce the training participants about the various ESFD loan
products available, the business support services offered, and describe how they can potentially benefit
from an ESFD loan in order to either start or expand their businesses.

The ESFD Enhances Employment Opportunities for the Youth
Through Accelerated Vocational Training

T

o create a better future for vulnerable youth and improve their employment opportunities, the ESFD
launched a pilot vocational training program in July 2017 targeting poorly qualified youth groups in
Tripoli. This project consists of improving the soft and technical skills of 39 unemployed youth from Tripoli,
to expand their chances for employment and productivity. The training program focused on “Industrial
training skills”, “Microsoft Office training” and “Accredited English courses for technical communication”.
The Training Program is funded by the European Union with a total budget of Euro 220,000. The Program
started in summer 2017 and will be completed in March 2019
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The ESFD is contributing in the revival of the Lebanese
Agricultural sector through 3 main axes of intervention

Supporting the Agricultural Infrastructure

The ESFD is supporting the Agriculture Infrastructure
in several communities in Akkar and Bekaa. EUR 3.2
million has been allocated to improve irrigation
distribution systems and consequently enhance
production. Construction projects (hill lakes,
irrigation canals, solar powered system, etc…) and
rehabilitation of existing water springs and irrigation
ponds are being implemented in these areas.
Promoting Agricultural Cooperatives

The ESFD is supporting 42 active cooperatives in the
sectors of beekeeping, fishery and olive production
distributed all over the Lebanese territories. These
cooperatives will be provided with supplies and
equipment with a total budget of EUR 1.4 million,
to help them improve their value chain and expand
production.
Implementing Extension Programs

The ESFD is implementing a pilot extension program
aimed at assisting farmers working in communities
surrounding the hill lakes as well as raising awareness
around the irrigation canals previously implemented
by the ESFD. This project amounts to EUR 250,000
and targets more than 500 farmers mainly cultivating
apples and cherries in 46 communities of Bekaa,
Akkar and South Lebanon.
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ESFD IMPLEMENTS NEW PROJECTS TO REVIVE THE
AGRICULTURAL SECTOR
The Economic and Social Fund for
Development (ESFD) is a governmental
entity for poverty alleviation, funded
in 2002 by the European Union
and backed by the Government of
Lebanon. The ESFD aims at enhancing
job opportunities in the disadvantaged
areas of Lebanon through the provision
of loans to small and medium-sized
enterprises and capacity development
to individual entrepreneurs.
The ESFD also contributes in improving
living conditions of the poorest
and most deprived communities in
Lebanon, by providing grants and
technical assistance to municipalities
serving as the link between the ESFD
and local communities. It also aims at
responding to Syrian refugees’ crisis
through improving infrastructure and
reviving local economies.
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