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 +900مــزارع
سوف يستفيدون من
المشاريع اإلنتاجية

��ص�ن��دوق التنمية الإق�ت���ص��ادي��ة والإج�ت�م��اع�ي��ة ،ه��و هيئة
حكومية ،يهدف �إلى التخفيف من حدة الفقر .ت ّم تمويل
ال���ص�ن��دوق ف��ي ال �ع��ام  2002م��ن ِق�ب��ل االت �ح��اد الأوروب� ��ي
وبدعم من الحكومة اللبنانية.
ي�سعى ال�صندوق ال��ى زي��ادة ف��ر���ص العمل ف��ي المناطق
المه ّم�شة في لبنان من خالل توفير قرو�ض للم�ؤ�س�سات
ال�صغيرة والمتو�سطة الى جانب تنمية ق��درات �أ�صحاب
الم�شاريع الخا�صة والفردية .كما ي�ساهم ال�صندوق في
تح�سين الظروف المعي�شية للمجتمعات المحلية الأ�شد
فقراً وحرماناً في لبنان ،من خالل تقديم هبات وتوفير
الم�ساعدة الفنية للبلديات كونها ت�ش ّكل �صلة الو�صل بين
ال�صندوق والمجتمعات المحلية .ويهدف ال�صندوق �أي�ضاً
�إل��ى اال�ستجابة لأزم��ة الالجئين ال�سوريين م��ن خالل
تح�سين البنى التحتية و�إنعا�ش االقت�صادات المحلية.
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م�شاريع ال�صندوق في عكار
ت�ستحوذ �إهتمام �سفيرة االتحاد االوروبي

زارت �سفي���رة االتح���اد الأوروبي ل���دى لبنان ال�سي���دة كري�ستينا ال�سن
في حزي���ران  2016ثالثة م�شاريع حيوية في عكار ،مم ّولة من االتحاد
الأوروبي ومن ّفذة من �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وذلك
للإط�ل�اع عل���ى الم�شاريع المن ّف���ذة و�سير عملها .وقد ب���د�أت ال�سفيرة
جولته���ا في المحم���رة -عكار ،حيث ت���م تنفيذ م�ش���روع يت�ضمن حفر
وتجهي���ز بئ���ر مياه وتو�سيع �شبك���ة التوزيع الرئي�سي���ة� ،إ�ضافة الى بناء
خزان مياه ب�سعة  500متر ³وبرج مياه بم�ساحة  100متر ²بكلفة بلغت
نحو �أربعمائة �ألف يورو .وقد �ساهم الم�شروع الذي �أفاد حوالي خم�سة
�آالف ن�سمة م�ساهمة جذرية في �إنهاء م�شكلة نق�ص المياه في البلدة.
المحط���ة التالي���ة كانت ف���ي بلدة قنية ،حي���ث جرى �إع���ادة ت�أهيل بئر
و�إن�ش���اء خ���ط �ض���خ ،بكلف���ة بلغت نح���و مئتي �أل���ف يورو .وق���د �ساهم
الم�ش���روع في تح�سين م�ست���وى توزيع المياه ،بحي���ث �أدى الى تح�سين
الظروف المعي�شية لحوالي  2700مقيم .و�أكملت جولتها �إلى كفرتون-
ع���كار حي���ث تف ّق���دت م�شروع حف���ر وتجهي���ز بئر مي���اه بي���ن كفرتون

و�أك���روم ،والتقت خ�ل�ال جولتها بم�س�ؤولين من البلدي���ة بالإ�ضافة الى
الم�ستفيدي���ن من الم�شروع ،ف�أعربوا لها عن الأثر الإيجابي له لناحية
توفي���ر االحتياجات الحياتية واليومية للمجتم���ع ،بحيث �أدى الم�شروع
�إلى تح�سين موارد المياه لنحو خم�سة ع�شر �ألف مواطن ونازح من ِكال
البلدتي���ن على ح ّد �سواء .بدورها �أعربت �سفيرة االتحاد الأوروبي عن
ارتياحها للأثر الإيجابي للمب���ادرات التي يتم تمويلها من االتحاد في
منطق���ة عكار ،والتي تهدف الى تمكي���ن البلديات من توفير الخدمات
الرئي�سية ل�سائر ال�سكان المقيمين وكذلك للنازحين ال�سوريين.
تج���در الإ�ش���ارة ال���ى �أن الم�شاري���ع المن ّف���ذة ته���دف ال���ى تح�سي���ن
موارد المي���اه وتزويد المنطق���ة بالمياه ال�صالح���ة ،بهدف م�ساعدة
المجتمع���ات المحلية عل���ى تلبية احتياجاتها وتخفي���ف ال�ضغط على
�شبك���ة توزيع المي���اه وبالتالي تخفي���ف الأعباء الناجم���ة عن النزوح
الكثيف لالجئين ال�سوريين.

الم�شاريع التنموية في البقاع ت�ستقطب �صحافيي االتحاد الأوروبي
تنفي���ذ ًا ل�سيا�س���ة الج���وار التي يتّبعه���ا االتحاد
ي�ضم � 15صحافي ًا من خم�سة
الأوروبي ،قام وفد ّ
ع�ش���ر دولة م���ن ال���دول الأع�ضاء ف���ي االتحاد
الأوروب���ي ف���ي حزيران  ،2016بزي���ارة تفقدية
�إل���ى م�شاريع تنموية في البق���اع يم ّولها االتحاد
الأوروبي وين ّفذها �صندوق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية .من �ضم���ن الم�شاريع التي زارها
الوفد م�شروع تو�سيع �شبكة توزيع المياه في بلدة
�سعدناي���ل والذي يهدف �إل���ى تح�سين �إمدادات
المياه ف���ي البلدة التي �شهدت ارتفاع ًا في عدد
�سكانه���ا نتيجة الكثاف���ة المتزاي���دة للنازحين
ال�سوريي���ن فيها ،الأمر الذي �ش���كل عبئ ًا هائ ًال
على مواردها المائية ال�شحيحة �أ�ص ًال.
كذل���ك ،تف ّق���د الوفد م�ش���روع «تنفي���ذ من�ش�أة

ال�صندوق ي�سعى للنهو�ض بالقطاع التعاوني
بالتعاون مع المديرية العامة للتعاونيات

لمعالج���ة النفايات ال�صلبة في تجمع بلديات
براليا����س ،المرج وق���ب اليا����س» المن ّفذ من
قب���ل ال�صن���دوق في بل���دة براليا����س ،والذي
يرم���ي �إلى معالج���ة  150طن ًا م���ن النفايات
ال�صلبة يومي ًا.
في �سي���اق متّ�صل� ،إلتق���ى ال�صحافيون بعدد
م���ن الم�ستفدين م���ن القرو�ض الت���ي يو ّفرها
ال�صن���دوق م���ن خ�ل�ال مك��� ّون خل���ق فر����ص
العم���ل الهادف ال���ى تمويل م�شاري���ع �صغيرة
ومتو�سطة ،ومن بين الم�ستفيدين �سارة الحاج
ح�سن التي احت�ضن ال�صندوق م�شروعها وهو
كناية ع���ن متجر للنظ���ارات الطبية في بلدة
ق���ب اليا�س ،وذلك عبر توفير القر�ض الالزم
لتطوير �أعمالها.

تم
برعاي����ة وح�ض����ور وزير الزراع����ة ال�سابق الأ�ستاذ �أك����رم �شهيبّ ،
توقي����ع بروتوك����ول تعاون بي����ن مدير �صن����دوق التنمي����ة الإقت�صادية
والإجتماعية المهند�س هيثم عمر ،وك ّل من المدير العام للتعاونيات
المهند�س����ة غلوري����ا �أبو زيد ورئي�����س مجل�����س �إدارة االتحاد الوطني
الع����ام للجمعي����ات التعاونية الدكت����ور ر�ضا المي�����س ،وذلك بح�ضور
مم ّثل مفو�ضية الإتحاد الأوروبي في بيروت ال�سيد جياناندريا فيال،
في وزارة الزراعة في بيروت في �آب .2016
يه����دف ه����ذا البروتوكول �إل����ى تحديد �إط����ار التعاون بي����ن ال�شركاء
في مج����ال البحث والتخطيط والتدريب ،و�إط��ل�اق برامج وم�شاريع
تهدف �إلى النهو�ض بالقطاع التعاوني في لبنان .فمن خالل خبراته
ف����ي مجال التدريب والدعم التقن����ي ي�ساهم ال�صندوق في البرامج
ال�سنوية والخطط التي ت�ضعها المديرية العامة للتعاونيات واالتحاد
الوطن����ي للتعاونيات .كما ي�سعى البروتوكول المو ّقع الى و�ضع برامج

لتمويل م�شاري����ع التعاونيات و�إن�شاء معار�����ض م�ؤقتة ودائمة ت�ساهم
في ت�سوي����ق �سائر المنتجات .وقد جرى الإتف����اق على ت�شكيل لجنة
م�شترك����ة لمتابع����ة تنفيذ بن����ود ه����ذا البروتوكول من خ��ل�ال تعاون
الأطراف الثالثة على العمل بم�ضمونه وفق ًا ل�صالحيات و�إمكانيات
كل طرف.
تجدر الإ�ش����ارة الى �أن هذا البروتوكول ج����اء نتيجة الم�شروع الذي
�أطلق����ه ال�صن����دوق بتموي����ل م����ن االتح����اد الأوروبي ،لتموي����ل �أف�ضل
الم�شاري����ع التعاونية في مجال الزيت����ون والنحل وال�سمك والت�صنيع
الغذائ����ي .وقد نتج عن����ه تمويل حوالي  45تعاوني����ة فاعلة على كافة
الأرا�ض����ي اللبنانية بهدف تطوي����ر قدراتها االنتاجي����ة وخلق فر�ص
عم����ل .فالزراع����ة في لبن����ان تُعتبر الع�ص����ب الأ�سا�س ف����ي اقت�صاد
المجتمعات الريفية والمحلية وهي من الم�صادر الرئي�سة للدخل.
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ال�صويري – البقاع الغربي
في بل���دة ال�صويري في البقاع الغربيّ ،تم بن���اء خزان مياه ب�سعة
 500م ³م���ع تركي���ب التمدي���دات الالزمة لتو�صيل���ه ب�شبكة توزيع
المي���اه الموج���ودة في البل���دة .وقد �ساه���م الخ���زّان الحديث في
ت�أمي���ن مورد �إ�ضافي للمي���اه ،ي�ستفيد من هذا الم���ورد حوالي 13
ال���ف مقيم من اللبنانيين وال�سوريين .بلغت كلفة الم�شروع حوالي
� 210أل���ف يورو .وقد ت���م ت�سليمه الى م�ؤ�س�سة مي���اه البقاع لتتو ّلى
�صيانته و�ضمان ا�ستمراريته.

ال�سهلة  -عكار

ف���ي تم���وز � ،2016أ�صبح البنك اللبناني الفرن�سي ( )BLFالم�صرف ال�ساد�س الذي يت�شارك مع �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،بعد
توقيع �إتفاقية لإقرا�ض الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة في لبنان مع ال�صندوق.
ت�ش��� ّكل �شبك���ة الم�صارف المت�شاركة مع ال�صندوق �أكثر من  330فرع ًا موزع ًا على كافة الأرا�ضي اللبنانية ،لت�صبح الم�صارف ال�ستة ال�شريكة
لل�صندوق:
م�صرف �سو�سيتيه جنرال (،)SGBL
البنك اللبناني للتجارة (،)BLC
االعتماد اللبناني (،)CL
بنك لبنان والمهجر (،)BLOM
فر�ست نا�شيونال بنك (،)FNB / CFC
والبنك اللبناني الفرن�سي (.)BLF

����م ت�أهيل بئر مياه وتزوي����ده بالم�ضخات والمعدات
ف����ي بلدة ال�سهلة ت ّ
الالزم����ة لت�شغيله ،كما ّتم �إن�شاء خط �ضخّ �إلى الخزّان وجرى تزويده
بنظام معالج����ة للمياه بالكل����ور ،بالإ�ضافة �إلى تو�سي����ع �شبكة التوزيع
وت�أهيله����ا .بلغت كلف����ة الم�شروع حوالي � 190ألف ي����ورو .وقد ا�ستطاع
هذا الم�شروع الم�ساهمة في تح�سين الظروف الحياتية لنحو 2.000
م�ستفيد .وتم ت�سليم الم�شروع الى م�ؤ�س�سة مياه لبنان ال�شمالي �أواخر
ال�صيف الما�ضي.

المحمرة  -عكار

����م تنفيذ م�ش����روع هو عب����ارة عن حفر
ف����ي بل����دة المحم����رة -عكار ،ت ّ
وتجهيز بئ����ر وتو�سيع �شبكة المياه وان�شاء خ����زان �أر�ضي ،بكلفة بلغت
حوالي � 400ألف يورو .هذا الم�شروع يهدف الى تح�سين موارد المياه
لحوال����ي  41.500م�ستفيد .وقد ّتم ت�سليم الم�شروع الى م�ؤ�س�سة مياه
لبنان ال�شمالي في �أواخر العام المن�صرم.

�سعدنايل  -زحلة

نجزة
ال�صن��دوق ي�س ّل��م م�شاري��ع ُم َ
�إلى م�ؤ�س�سات المياه
ق���ام �صندوق التنمي���ة الإقت�صادية والإجتماعية بت�سليم خم�س���ة م�شاريع بنى تحتية بقيمة مليون و� 750ألف ي���ورو �ضمن �إطار م�شروع
تح�سين الخدمات في البلدات ال ُم�ضيفة للنازحين ال�سوريين في ال�شمال والبقاع .جرى ت�سليم الم�شاريع الخم�سة المنفّذة الى م�ؤ�س�سة
والمفو�ضية الأوروبية ور�ؤ�ساء البلديات
لبنان ال�شمالي وم�ؤ�س�سة مياه البقاع ل�ضمان ت�شغيلها و�صيانتها ،وذلك بح�ضور مم ّثلي ال�صندوق
ّ
ومم ّثلي م�ؤ�س�سات المياه في المحافظتين المذكورتين .هذه الم�شاريع هي من �ضمن  15م�شروع قيد التنفيذ من ِقبل ال�صندوق ،بقيمة
 12.5مليون يورو مم ّولة من االتحاد الأوروبي.

جرى في �سعدنايل ت�أهيل وتو�سيع �شبكة توزيع مياه ال�شفة في البلدة،
بكلف���ة و�صلت الى نحو � 750ألف يورو .ويبلغ عدد الم�ستفيدين نحو
 3.400م�ستفي���د .ه���ذا الم�شروع هو �أي�ض ًا م���ن الم�شاريع التنموية
الملح���ة والتي جرى ت�سليمه���ا مع �أوائل العام الحال���ي الى م�ؤ�س�سة
ّ
مياه البقاع.

دير جنين  -عكار

�ش����ارك ممثلو ال�صندوق في رفع ال�ستار عن اللوحة التذكارية العائدة
لت�أهي����ل �س���� ّد �صغير بقيم����ة � 18ألف يورو يقع على نه����ر الإ�سطوان في
النط����اق البلدي لبلدة دير جنين .ي�ستفيد الأهالي من مياه ال�س ّد لري
الأرا�ضي الزراعي����ة ،على �أمل الإ�ستفادة منه م�ستقب ًال لتوليد الطاقة
في البلدة.
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ال�صندوق ي�ساهم في تعريف ال�شباب بالثقافة المالية

ا�ست�شارات الأعمال :محور اهتمام ال�صندوق من �أجل خلق فر�ص العمل
ُت ْع َتب����ر خدم����ات �إ�ست�شارات الأعمال الركيزة الأ�سا�سية ل�صندوق التنمية االقت�صادي����ة واالجتماعية .وهي ت�ش ّكل عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا ي�ساهم في
فعالية الأن�شطة المن ّفذة �ضمن مك ّون خلق فر�ص العمل .في العام  ،2016ان�ضم  6م�ست�شاري �أعمال جدد �إلى فريق العمل .بالإ�ضافة �إلى 17
م�ست�شارو �أعمال م�ست ِق ّلين ،يعملون على تحديد المقتر�ضين المحتملين و�إر�شادهم �إلى الم�صرف ال�شريك الأن�سب وم�ساعدتهم على تقديم
ومتابعة طلب الح�صول على قر�ض التمويل.
م�ست�شارو الأعمال هم بمثابة حلقة الو�صل بين الم�صارف والمقتر�ضين المحتملين وهم مو ّزعون على كافة الأرا�ضي اللبنانية ،ال �سيما في
المناط����ق النائي����ة والأكثر احتياج ًا بهدف تعزيز منتج����ات القرو�ض العائدة لل�صندوق .مما ي�ساهم ف����ي التنمية االجتماعية من خالل خلق
فر�ص العمل وتح�سين الظروف المعي�شية.
التو�سع الم�ستمر في نطاق عمل ال�صندوق ،ف�إنه ي�سعى حالي ًا �إلى زيادة ع����دد م�ست�شاري الأعمال .للراغبين يرجى زيارة موقعنا
نظ����ر ًا ال����ى ّ
على االنترنتwww.esfd.cdr.gov.lb :

باال�شتراك مع نقابة المهند�سين في طرابل�س� ،أقام ال�صندوق ور�شة عمل بعنوان «التمكين االقت�صادي واالجتماعي» تناولت �أربعة موا�ضيع
هي :ريادة الأعمال ،تحليل الأ�سواق� ،إعداد خطة عمل والتمويل.
�أقيمت الدورة التدريبية في مقر النقابة في طرابل�س من ِقبل ال�سادة باتريك عتمة وحلمي الحاج من ق�سم خلق فر�ص العمل في ال�صندوق.
وتمحور التدريب حول المهارات والو�سائل المطلوبة من �أجل تحويل فكرة مع ّينة �إلى عمل ناجح وذلك من خالل �إعداد تحليل لل�سوق وخطة
عمل متينة .عند االنتهاء من ور�شة العمل ،ح�صل المتدربون على �شهادات ح�ضور من ال�صندوق.

ريـ��ادة الأعمـ��ال ل��دى الن�سـاء:
تـحـ��د للأعـ��راف االجتمـاعية
ٍ
ف����ي �سوق ق����ب اليا�����س المزدحم ،قررت �س����ارة البالغة م����ن العمر
الثالث����ة والع�شرين ،فت����ح متجرها الخا�ص بالب�صري����ات بعد مرور
�سن����ة على تخرجه����ا� .إال �أنه لم يكن لديها الم����وارد الكافية لتنفيذ
�أعمال الديكور الداخلي للمتجر .توا�صلت �سارة مع �أحد م�ست�شاري
الأعم����ال ل����دى ال�صن����دوق المتواج����د �ضم����ن منطقته����ا م����ن �أجل
م�ساعدته����ا على تقدي����م طلب للح�صول على قر�����ض لتمويل افتتاح
عملها .ا�ستطاعت �سارة اال�ستفادة من قر�ض بقيمة  15مليون ليرة
لبنانية ل�شراء المعدات الالزمة والمبا�شرة ب�إطالق عملها.
تقول �سارة

“

لق ��د ا�ستف ��دت ق ��در الم�ستط ��اع م ��ن
هذا القر�ض ،ف ��كان المح ّفز الرئي�سي
للبد�أ بالتحقيق لم�ستقبلي المهني

”

وبالتالي تم ّكن����ت �سارة من فتح متجرها وبلوغ مرحلة اال�ستقاللية
المالية .وهذا الأمر يتما�ش����ى مع �سيا�سة ال�صندوق المرتكزة على
تمكين الن�ساء في لبنان

وتختم �سارة بابت�سامة “

�إن ��ي �أ�شج ��ع الم ��ر�أة ب�ش ��دة عل ��ى �أخ ��ذ
المب ��ادرات التي تحم�سها كثي ��راً ،تماماً
كما فعلت ،و�إنني ممتنة لدعم ال�صندوق
لريادة الأعمال لدى الن�ساء

”
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توسع أنشطة الصندوق في مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية
/ 2017 - 9 العدد
ّ

يتحول م�شروع عمل عائلي
حين
ّ
"Massaad Express" .�إلى نجاح ملمو�س

Transforming a family business
into concrete success: “Massaad Express”

I

mad Massaad, used to work with his family in the restaurant business “Massaad Express” since 1960. Based on
his long experience in the field, he decided to open his own restaurant in Zahle. In order to keep his competitive
edge in the market, he decided to refurbish his store and buy new equipment. Imad approached ESFD BDS
officer to apply for a loan for LBP 40 Million. The ESFD officer assisted him in completing a comprehensive loan
application (simplified business plan + cash flow) and submitted it to one of ESFD partner banks.
Imad benefited from the loan and was able to buy the necessary equipment and implement his project. This
enabled him to increase his income and create 3 new job opportunities.
Imad said in a positive tone:

“

Thanks to the loan, I have been able to expand my branch in Zahle, and thinking of getting new financing
for expansion in other areas, work has increased, and customers are visiting us from different regions. I

”

thank the ESFD for its continuous support to small and medium sized enterprises

 وا�ستناد ًا �إلى خبرته الطويلة.1960  الذي ت�أ�س�س في العام،”Massaad Express“ كان عماد م�سعد يعمل مع عائلته في قطاع المطاعم
 قرر ترميم متجره و�شراء معدات، من اجل الحفاظ على الميزة التناف�سية له في ال�سوق. قرر فتح مطعمه الخا�ص في زحلة،في هذا المجال
 فتوا�ص����ل عماد مع �أحد م�ست�شاري الأعمال ل����دى ال�صندوق الذي �ساعده على �إنجاز معاملة طل����ب القر�ض ب�شكل �شامل (مع خطة.جدي����دة
40 ����م من خالله الح�صول على قر�ض بقيمة
ّ  الذي ت،مب�سط����ة وتحليل التدفق النقدي) ورفعه �إلى �أحد الم�صارف ال�شريكة لل�صندوق
ّ عم����ل
.مليون ليرة لبنانية
، الذي القى نجاح ًا باهر ًا،بف�ض����ل قر�����ض �صندوق التنمية االقت�صادية واالجتماعية تم ّكن عماد من �شراء المعدات الالزمة وتنفيذ م�شروعه
: وي�ؤ ّكد عماد في نبرة ايجابية. فر�ص عمل جديدة3 وبات ي�ستقبل زبائن من كافة الأرا�ضي اللبنانية؛ مما م ّكنه من زيادة دخله وخلق

“

 كما �أ�سعى �إلى الح�صول على تمويل، تم ّكنت من تو�سيع الفرع الخا�ص بي في منطقة زحلة،بف�ض ��ل القر� ��ض
 �إذ ارتفع ��ت وتي ��رة العم ��ل وبات ��ت الزبائن تق�ص ��د مطعمنا م ��ن مختلف.للتو�س ��ع ف ��ي مناط ��ق �أخ ��رى
ّ جدي ��د
 و�إني �أ�شكر ال�صندوق لدعمه المتوا�صل لل�شركات المتو�سطة وال�صغيرة.المناطق

”
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The ESFD contributes in youth financial education

Business Advisory at the heart of the ESFD’s activities for job creation
Business Advisory Services are considered a main asset to the ESFD, and constitute a crucial component
contributing to the efficiency of the ESFD’s Job Creation activities. In 2016, six new business advisors joined the
team. 18 free-lance business advisors work on identifying potential borrowers, helping them come up with a
bankable loan application, guiding them to the most suitable partner bank and facilitating their loan application.
Acting as a link between the banks and potential borrowers, Business Advisors are present in the field, mainly in
remote and most needy areas to promote the ESFD loan products, contributing to social development through
the creation of jobs and the enhancement of living conditions.

In participation with the Order of Engineers in Tripoli, the ESFD delivered a workshop titled “Economic and Social
Empowering” which consisted of four headlines: entrepreneurship, market analysis, preparing a business plan,
and financing.
The training took place at the Order of Engineers in Tripoli and was delivered by Mr. Patrick Atme and Mr. Helmi
El Hage from the ESFD’s Job Creation department, and was focused around the skills and the means that are
required in order to turn an idea into a successful business by preparing a sound market analysis and business
plan. Upon completion of the workshop, the trainees obtained certificates of attendance from the ESFD.

Defying social norms

Due to the continuous expansion in the portfolio of loans provided, the ESFD is currently looking at further
increasing the number of its Business Advisors.
For those interested, kindly visit our Facebook page or website:
www.esfd.cdr.gov.lb

I

n the busy market of Qab Elias, Sarah decided at the
age of 23, a year after her graduation, to open her own
optical shop. Having no financial resources to execute
the institute’s interior decoration, she approached the
ESFD BDS officer located in her region to help her apply
for a loan to finance the opening of her shop.
Sarah was able to benefit from a loan for LBP 15 Million
to buy necessary equipment and launch her business.

“

I have benefited as much as possible
from this loan, it was the main catalyst for
initiating my career

”

said Sarah.

Sarah was able to open her shop and consequently be
financially independent. This is in line with ESFD policy
of empowering women in Lebanon.

“

I strongly encourage women to take the
initiatives they are passionate about, just
as I did, I am very grateful for the ESFD’s
support for women entrepreneurship

”

she concluded.
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The ESFD further expands its geographical outreach
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Sawiri – West Bekaa

A water reservoir with a capacity of 500 m³ has been
constructed in Sawiri in the Western-Bekaa, along with
the installation of needed extensions to connect it to the
existing water distribution network in the community.
The newly constructed water reservoir secured additional
water resource for approximately 13,000 Lebanese
residents and Syrian refugees. The project value
amounted to around EUR 210,000. It has been handed
over to the Bekaa Water Establishment to take over the
maintenance and ensure the project’s sustainability.

Sahle - Akkar

In June 2016, Banque Libano Francaise (BLF) became the ESFD’s sixth commercial partner bank, after signing an
agreement for the lending of small and medium sized enterprises (SMEs) in Lebanon.
Altogether forming a network of more than 330 branches on the Lebanese territories, the ESFD’s partner banks now
include:
Societe Generale de Banques au Liban (SGBL)
Banque Libanaise pour le Commerce (BLC)
Credit Libanais (CL)
Banque du Liban et d’Outre-Mer (BLOM)
First National Bank (FNB)/ CFC, and
Banque Libano Francaise (BLF)

In the community of Al Sahle- Akkar, a water well has been
rehabilitated and provided with necessary pumps and
equipment for its operation. Also, a pumping line linked to
the reservoir was constructed and supplied with chlorine
water treatment system, in addition to expanding and
rehabilitating the distribution network. The value of the
project amounted to around EUR 190,000. This project has
contributed to the improvement of the living conditions
of approximately 2,000 beneficiaries. It was handed over
to the North Water Establishment last summer.

Mhamara - AKkar

A project for drilling and equipping a well has been
implemented in Mhamara, Akkar, in addition to the
expansion of the water network and the construction of
a land reservoir, at a cost of approximately EUR 400,000.
This project aims to improve water resources for about
41,500 beneficiaries. The project has been handed over
to the North Lebanon Water Establishment by the end of
last year.

Saadnayel - Bekaa

The ESFD delivers completed projects
to water establishments

T

he ESFD delivered five infrastructure projects amounting at EUR 1,750,000 within the framework of the MUFIN
Project aiming to improve basic services in North and Bekaa communities hosting Syrian refugees. The five projects
implemented by the ESFD were handed over to the North Lebanon Water Establishment (NLWE) and the Bekaa Water
Establishment (BWE) to ensure their operation and maintenance. The projects’ delivery took place in the presence of
representative from the ESFD and the EU, presidents of municipalities, and representatives of the water establishments
from both governorates. These projects fall among 15 projects under implementation by the ESFD for the value of EUR
12.5 million.

The drinking water distribution network has been
rehabilitated and expanded In Saadnayel- Bekaa, at a
cost amounted to about EUR 750,000. The number of
beneficiaries is about 3,400. This project is considered an
urgent development project which has been delivered
early this year to the Bekaa Water Establishment.

Deir Jennin - Akkar

The ESFD representatives participated in unveiling
the memorial plaque belonging to the rehabilitation
of a small dam for the value of EUR 18,000, located on
the Estwan River in the municipal zone of Deir Janine
community. Residents benefit from the dam water to
irrigate their agricultural lands, in the hope of benefiting
from the constructed dam to generate power energy in
the community in the future.
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The ESFD projects in Akkar
attract the attention of the EU Ambassador

I

n June 2016, the EU Ambassador to Lebanon Mrs.
Christina Lassen visited three vital projects in Akkar,
funded by the European Union and implemented by the
Economic and Social Fund for Development, in order
to check the projects’ implementation and operations.
Lassen’s visit started in Mhamara- Akkar, where the project
consists of drilling and equipping a water well, as well as
the expansion of the main water distribution network, in
addition to the construction of a water reservoir with a
capacity of 500 m³ and a 100 m² water tower. The project
value amounting to around EUR 400,000 has contributed
in supporting about five thousand residents and has
radically contributed in ending the problem of water
shortage in the community.
The next stop was in Qonya village, where the project
consists of rehabilitating a well and constructing a
pumping line, at a cost of about EUR 200,000. The project
has significantly contributed in improving the distribution
of water, which led to the improvement of the living
conditions of about 2,700 residents.
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The ESFD seeks to promote the cooperative sector in collaboration
with the Directorate General of Cooperatives

The EU Ambassador concluded her visit in Kfartoun- Akkar
where the project consists of drilling and equipping a
water well between Kfartoun and Akroum. During her visit,
Mrs. Lassen met with officials from the municipality as well
as some project beneficiaries who conveyed the positive
impact of the project on the communities’ basic and daily
needs. The project has improved the living conditions
of around 15,000 local and displaced residents in both
communities. In turn, the EU Ambassador expressed her
pleasure for the positive impact of the projects funded by
the European Union in Akkar region, aimed at empowering
municipalities to be able to provide basic services to all
the resident population along with the displaced Syrian
refugees.
It should be noted that the implemented projects are aimed
at improving water resources and providing the region
with safe drinking water, in order to help local communities
meet their needs and reduce the load placed on the water
distribution network and accordingly ease the burdens
resulting from the massive influx of Syrian refugees.

Development projects in the Bekaa appeal to EU journalists
In June 2016 and as part of the neighborhood policy pursued by the European
Union, a delegation of 15 journalists from 15 EU member states visited a
number of development projects in the Bekaa, financed by the European
Union and implemented by the Economic and Social Fund for Development.
Among the projects visited by the delegation, was the expansion of the water
distribution network in the community of Saadnayel, which aims at improving
the water supply in the community that has witnessed a rise in its population
as a result of the increased concentration of displaced Syrians that has created
an enormous burden on the already scarce water resources.
The delegation also visited a project which consists of the “Implementation
of a facility for the treatment of solid waste in the cluster of Bar Elias, El Marj
and Qab Elias”. This project has been implemented by the ESFD in Bar Elias
community, and aims to treat 150 tons of solid waste per day.
In the same context, the journalists met with a number of borrowers who
benefited from loans provided by the ESFD through the Job Creation
component which aims at financing small and medium enterprises. Among
the beneficiaries was Sarah El Hajj Hassan who benefited from a business loan
for her project consisting of an optical shop in Qab Elias, by providing the
required loan to expand her business.

U

nder the patronage of the former Minister of
Agriculture, Mr. Akram Chehayeb, a cooperation
Protocol was signed between the ESFD Managing
Director Mr. Haitham Omar, and the Head of the General
Directorate of Cooperatives Mrs. Gloria Abou Zeid, as
well as the Chairman of the National Federation of
Cooperatives Dr. Reda El Mays, in the presence of the EU
representative in Beirut Mr. Gianandrea Villa.
This Protocol aims to define the framework of cooperation
between the partners in the field of research, planning, and
training, in addition to launching programs and projects
aimed at promoting the cooperatives sector in Lebanon.
Through its expertise in the fields of training and technical
assistance, the ESFD contributes to the annual programs
and plans set by the General Directorate of Cooperatives
and the National Federation of Cooperatives. The Protocol
also seeks to develop programs to finance cooperatives’

projects and the creation of temporary and permanent
exhibitions that would contribute in the marketing of
various products. It has been agreed to form a joint
committee to follow up on the implementation of the
clauses of this Protocol through the cooperation of the
three parties to work to its content, based on the powers
and capacities of each party.
It should be noted that this Protocol is the result of the
project launched by the ESFD and funded by the EU, aiming
at funding the best cooperatives’ projects in the olives,
fish, and food processing sectors. This project resulted in
financing 45 active cooperatives on all Lebanese territory
in order to develop their production capacities and create
jobs. In view of the fact, that agriculture in Lebanon is
the root economy in rural and local communities. It is
considered as the main source of income.
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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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