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الحدث

إتصل بنا

اتيح لمتصفحي موقعنا من الهواتف الذكية تبويب خاص يسهل متابعة األخبار٬ بينما يبقى التبويب العادي متوفراً من االلواح االلكترونية التي يزيد حجمها عن 7 انش

الكتيبة الكورية التقت رؤساء البلديات في نطاق عملياتها
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جمعية "نحن" تنظم نقاشا عاما

مفتوحا في مع رئيس بلدية

أخبار ذات صلة

إطالق برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة في جبيل معا للتنمية
المحلية

الخميس 08 كانون األول 2016  05:54

أقيم في قاعة المحاضرات في فندق بيبلوس سورمير إحتفاال أطلق خالله مصرف
فرنسبنك ومؤسسة "ميشال عيسى للتنمية المحلية  جبيل" بالتعاون مع رابطة
تحت الصغيرة  المشاريع  وتمويل  دعم  برنامج  "فيتاس"٬  وشركة  القضاء  مختاري 
القاضي البقاع  للتنمية المحلية في قضاء جبيل"٬ في حضور محافظ  عنوان "معا 
الخوري٬ ناظم  السابق  الوزير  سليمان٬  ميشال  الرئيس  ممثال  سليمان  أنطوان 
سمعان٬ أبي  نزيه  إهمج  بلدية  رئيس  عيسى٬  انطوان  عمشيت  بلدية  رئيس 
اللبنانية" "القوات  في  جبيل  قضاء  منسق  جبران٬  ميشال  المخاتير  رابطة  رئيس 
شربل أبي عقل٬ طالل زين الدين ممثال "تيار المستقبل"٬ رئيسة مركز الصليب
االحمر في جبيل رندا الكالب٬ مدير عام فرنسبنك نديم القصار رئيس المؤسسة
طوني عيسى٬ مدير عام فيتاس زياد الحلبي٬ الشيخ أحمد اللقيس ممثال إمام

جبيل الشيخ غسان اللقيس وحشد من مخاتير القضاء ومهتمين.

وغايته طبيعته  في  نموذجي  "البرنامج  أن  فيها  إعتبر  كلمة  عيسى  القى  بداية 
القطاع بين  فيما  والتكامل  الشراكة  مبدأ  على  ويرتكز  تنفيذه  آلية  في  وحتى 
منطقة أبناء  إلى  مباشرة  ويتوجه  المدني٬  والمجتمع  األهلي  والقطاع  الخاص 
ال قد  الذين  البسيطة  الحرف  أو  المهن  أصحاب  من  فيها  المقيمين  وإلى  جبيل 
متاحة االقتراض  إمكانية  تكون  ال  وقد  حرفهم٬  أو  مهنهم  بتطوير  ظروفهم  تسمح 
أمامهم بسهولة٬ أو حتى أن المهن أو الحرف التي يزاولونها ال تمكنهم من تحمل

أعباء سداد الديون والفوائد أو حتى سداد أصل الدين في بعض الحاالت".

نصفهم صغيرا  قرضا   60 حوالي  توفير  هي  المشروع  هذا  من  الغاية  "إن  أضاف: 
هبات٬ سوف على شكل  اآلخر  والنصف  صفر٬  بفائدة  مدعوم  قرض  على شكل 
الذين سوف جبيل  منطقة  أبناء  من  والهبات  القروض  هذه  مستحقي  إلى  تدفع 
البلدات مختاري  بواسطة  الهبات  أو  القروض  للحصول على هذه  بطلبات  يتقدموا 
والقرى٬ وقبلت طلباتهم من قبل شركة فيتاس المتخصصة في منح وإدارة هذه

حسون المفتي    عون  لقاء 
لبنان بين  العالقة  اطر  رسم 

وسوريا

ابراهيم درويش

مشهد مكانهم...  ليس  هذا 
محزن ومؤلم

مع النارية  الدراجة  على 
صديقه الوفي

متل ما هي

"سيضرب على الطاولة"

سعيد غريب

مقاالت مختارة
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جبيل

اطالق مشروع نساء ناشطات

في تنمية االقتصاد الريفي في

عكار

لقاء حواري لملتقى التأثير

المدني عن العمل البلدي

ندوة في بلدية جبيل عن

التطور العقاري في المنطقة

توقيع اتفاق مع ايطاليا يتعلق

باعتمادات باريس3 بـ75 مليون

يورو كقروض ميسرة للبنان

ورشة عمل التحاد بلديات جرود

القيطع عن التعاون الالمركزي

في البلديات

تريدون مفتي داعش او النصرة؟

المتنازل

الثوابت الحكومية!

ينتظر التشكيل ليرتاح

لهذا المنظمة  الجهات  عن  ممثلين  تضم  لجنة  قبل  ومن  القروض٬  من  الفئة 
المشروع".

من أكثر  هو  جبيل  قضاء  في  الصغيرة  المشاريع  وتمويل  دعم  برنامج  "إن  وتابع: 
القروض نوع  من  فهو  عليه٬  المتعارف  المفهوم  وفق  مصرفية  قروض  منح  مجرد 
المخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة Micro credit projects الذي ال يقتصر على
مجرد اإلقراض وحده٬ بل يقوم على مبدأ نصح صاحب المشروع٬ ومساعدته على
القرارات٬ إتخاذ  في  وتوجيهه  قدراته٬  وبناء  لمشروعه٬  االقتصادية  الدراسة  وضع 
واألهم مواكبته في جميع المراحل التي تستغرقها عملية تطوير المشروع٬ وكل
من الفئة  هذه  إدارة  في  المتخصصة  المالية  فيتاس  شركة  بإشراف  يتم  ذلك 

القروض".

برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة في قضاء جبيل٬ يندرج ضمن وأردف: "إن 
كانت قلما  جميعا٬  قلوبنا  على  عزيزة  لبنانية  لمنطقة  المحلية"  "التنمية  عنوان 
األعمال رجل  إسم  تحمل  إنمائية  مؤسسة  وتنفذه  اإلنمائي٬  االهتمام  تجتذب 
والنجاح في العمل  الذي شكلت تجربته في  إبن منطقة جبيل  ميشال عيسى٬ 
القطاع الخاص نموذجا حيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية٬ وهو أراد إستكمال
هذه التجربة في إطار جمعية ال تتوخى الربح تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية٬
بالمجتمع النهوض  رئيسي في  المحلية كعامل  التنمية  من منطلق نشر مفهوم 

المحلي".

المشروع هذا  من  "لالستفادة  المنظمة٬  والجهات  المؤسسة  بإسم  ودعا 
النموذجي٬ وإلى تكراره من قبل مؤسسات مالية ومصرفية أخرى٬ وحتى تعميمه

على سائر المناطق".

"دورهم على  مثنيا  وأعضاء٬  رئيسا  جبيل  قضاء  مختاري  "رابطة  شاكرا  وختم 
تنظيم هذا البرنامج وفرنسبنك على شراكتهم معا في  المحوري في نجاح هذا 
والى المتخصصة٬  المالية  فيتاس  شركة  مع  بالتعاون  وإدارته  وتمويله  المشروع 
شخصيا الحضور  على  القصار  نديم  لفرنسبنك  العام  التنفيذي  المدير  حرص 
للمشاركة في إطالق هذا البرنامج يعكس االهتمام المستمر الذي يوليه المصرف

بين عسل»  «شهر  ال 
«المستقبل» والضنية

غسان ريفي

المفاعيل حدود  هذه 
اللبنانية لـ«انتصار حلب»

عماد مرمل

«مستقبَليّة» بانوراما 
«المناَزلة» تسبق 

اإلنتخابيّة

أالن سركيس

وتركيا: وإيران  روسيا 
رئاسة ترامب وآفاق 2017

مي الصايغ

حلب الهدف األول لمعركــة
«إم 5» الروسية

ناصر شرارة

اإلنسان في  ما  أحسن 
الغناء

الفضل شلق

وتراكمات الرئاسة...  عن 
األربعين يوماً

نبيل هيثم

وحْربك هللا  من  «َعْونَك» 
مع الطوائف

جوزف الهاشم

األمر بقاعصفرين:  اعتداء 
جاء من الرقّة

عبد الكافي الصمد

مرصد ليبانون فايلز
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الوزارة الكارثية

التشكيل قبل االعياد

في العجلة الندامة

إنتهاكات وزارية

ال ارض ممنوعة على الجيش

وزير يتدخل

هل تريد كسب المال من البيت؟

اكتشف كيف تحقق دخل
شهري اضافي

تعلم كيف

الهجرة الى أميركا

لور سليمان الرائدة

الى الخارج درّ

مبروك وفاء طربيه

مفاوضات مع صابر الرباعي

سافرت على متن طائرة خاصة

اللقاء بعد أشهر قليلة من أجل توزيع القروض وآل القصار لمنطقة جبيل"٬ آمال " 
والهبات على المستحقين واإلعالن عن المشاريع والنشاطات التي ستلي".

للمشاريع التمويلي  بالبرنامج  المصرف  "إهتمام  فيها  أكد  كلمة  القصار  وألقى 
لخفض آلفرادها  عديدة  عمل  فرص  وخلق  النائية  المناطق  تنمية  في  الصغيرة 
الخطة "هذه  أن  معتبرا  العاصمة"٬  الى  النزوح  ظاهرة  من  والحد  الفقر  معدالت 
تدخل ضمن أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة والى ان االستثمارات في
أعمار وتراوحت  السابقة  االعوام  زادت عن  الصغيرة  المشاريع  الماضي في  العام 
نصف المستفيدين من هذه القروض بين 18 و 35 سنة٬ وأمنت 2278 فرصة عمل

جديدة وأبقت 1789 في عملهم".

بدوره شكر جبران في كلمته بإسم المخاتير "مؤسسة ميشال عيسى للتنمية
المحلية وإدارة فرنسبنك على هذا المشروع٬ واصفا "المبادرة بأنها وطنية ومهمة
القطاع هذا  وتطوير  لتنشيط  زاهرتين  مؤسستين  من  والجريء  الخيري  وبالعمل 
وبالتالي المحافظة على التراث اللبناني الحرفي الذي أصبح في طي النسيان"٬
التراثي الوطني  القطاع  هذا  مانحة  اللبنانية  االراضي  كل  على  تنتشر  أن  آمال 

قيمته واهميته ومركزه الحقيقي".

الصندوق عمل  تفعيل  لناحية  الرابطة  بحقوق  المتعلقة  السابقة  "المطالب  وأكد 
التعاوني للمختارين في لبنان وذلك حفاظا على كرامة المختار إن لجهة تحسين
لجهة وإن  والحياتية  الصحية  مستلزماته  تأمين  لجهة  وإن  االجتماعي  وضعه 

مساعدته في عمله االختياري االنمائي في قريته."

وقال: "صندوق التعاون للمخاتير٬ ليس منة أو هبة من أحد٬ بل هو يتضمن أموال
ومساعدات وتقديمات دأب كل مختاري لبنان وعلى مر السنين بالمساهمة بها.
هو ملك للمختارين فمختار القرية او البلدة او المدينة هو فرد من مجتمع أراد أن
يمثله أمام الدولة وأي إنتهاك لكرامته وحقوقه هو إنتهاك للمجتمع بكامله٬ فكما
تحترمون ممثلي االمة وتحافظون على حقوقهم ومخصصاتهم كذلك ال تنسوا أن
المختارين هم أيضا منتخبون ويمثلون االمة ولكن ال معاشات لديهم وال مخصصات
بل صندوق تعبوا على مر السنين بتمويله حفاظا على مستوى حياتي محترم٬

فمن فضلكم أعيدوا الصحاب الحقوق حقها".

والتسعون الثامنة  الالئحة 
وغير المطابقة  للعينات 

المطابقة

لحملة االسبوعي  التقرير 
سالمة الغذاء

المتحدة االمم  برنامج 
التنمية عن  تقريره  اطلق 

االنسانية العربية

Beirut, LB
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يصل "عادي"  جوي  ومنخفض  شائعة...  مجرد   Noel
االثنين وهذه تفاصيله

اليان نخلة

لبنان يتفوق مجددا... والسيدة اماني الجردي تنافس على
لقب "الملكة"

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter to receive the news brief from
Lebanonfiles.com

* Don't worry you'll not be spammed

خاص

بالصور: حادث مروع... ومقتل شابين رفاق
الطفولة في زغرتا ليال

جمعية "نحن" تنظم نقاشا عاما مفتوحا في مع
رئيس بلدية جبيل

لهذا السبب احترقت المغارة والشجرة والمكاتب
في قصر بعبدا!

بلدية جبيل تضيء زينة ميالد 20172016
برعاية بنك بيبلوس

يركز التنمية  لتحقيق  الدعم  "برنامج  أن  من جهته شدد حلبي في كلمته على 
الهجرة أشكال  جميع  من  للحد  خاص  بشكل  الريفية  المناطق  في  نشاطه 
تشكل البرنامج  يشملها  التي  الصغيرة  "األعمال  أن  معتبرا  تبعاتها٬  ومكافحة 
أساس اإلقتصاد اللبناني ألنها توفر المداخيل وتخلق فرص العمل في المجتمعات
األصغر ال يساعد "التمويل  أن  الى  الوظائف"٬ مشيرا  تتوافر  النمو حيث ال  وتحفز 
محدودي الدخل فحسب بل يشكل أداة لتمكين النساء وذوي اإلحتياجات الخاصة

لكي يصبحوا ناشطين إقتصاديا".

مفاتيح
جبيل ميشال عيسى

اخترنا لك
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