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األميركية للتنمية الدولية تمكين المرأة تعزز الوكالة 
 اقتصاديا من خالل خلق فرص العمل

 

 الجهة المنفذة
 ش.م.مكيمونيكس بيروت، 

 

 البرنامجمّدة 

 مّدة أساسية

 2020أيلول  – 2017رين األول شت

 (قيد االنتظار) احتماليةمّدة 

 2022أيلول  – 2020تشرين األول 

    

 قيمة البرنامج

 مّدة أساسية

 سنوات 3 ةمليون دوالر أميركي على مد 14

 )قيد االنتظار( احتماليةمّدة 

 سنوات 5 ةمليون دوالر على مد 24.3
 

 شركاء البرنامج
 BIATجمعية تطوير األعمال في طرابلس 
 مؤسسة )شريك البرنامج في شمال لبنان(؛

Berytech جبل /في بيروت )شريك البرنامج
 مؤسسات تطوير(؛ جنوباللبنان، البقاع و

األعمال، والنقابات، والغرف التجارية؛ 
والشركات االستشارية؛  األعمالومستشاري 

؛ األعمالوغيرهم من مقدمي خدمات 
 خرينآو؛ الشريكةوالمشاريع اإلنمائية 

 

 االتصال 
 (LED)في لبنان  األعمالتطوير  مشروع

 EDسنتر كوبك، الطابق العاشر، قسم 
 الفيلشارع داوود عّمون، حرش تابت، سن 

 بيروت، لبنان

  

   

 

 

 الخلفية
 

الممّول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية  في لبنان مشروع تطوير األعمال انّ 

والذي يمتّد على فترة ثالث سنوات يهدف الى زيادة فرص العمل للمواطنين 

لبنان من صعوبة في  في الخاص القطاع لتحديات المتعددة، يعانيلاللبنانيين. نظراً 

للشباب والنساء. تهدف الوكالة  خاصةً  وتأمين وظائفة اقتصاديخلق فرص 

 دعم التنميةإلى  ،وتأثيره المشروعمن خالل أنشطة  ركية للتنمية الدوليةيماأل

وتعزيز النمو االقتصادي  ، وتمكين الشباب والنساء،ةاالقتصادياالجتماعية و

  .واالستقرار
 

 األهداف
 

 اللبنانية المؤسساتخلق فرص عمل من خالل زيادة القدرة التنافسية وتعزيز نمو  •

 المساهمة في تطوير األعمال في لبنانتحسين البيئة  •

 مع القطاعين العام والخاص المشروعالتواصل ونشر نتائج  •
 

 النهج
 

لدعم المؤسسات الصغيرة ية خبرات تقنفي لبنان  األعمالتطوير  مشروع روفّ سي

وسيعطي  زيادة مبيعاتها وتوظيف المزيد من المواطنين اللبنانيين.لوالمتوسطة الحجم 

، دمحدّ سوق لأو  الخدمات لمشتر  تقّدم التي تنتج السلع و لمؤسساتلاألولوية  المشروع

 التي سوف يتّم اختيارها على األسس التالية:مؤسسات ال المشروعكما سيساعد 
 

 أو عدة مشترين معيّنين ومعرفة متطلباتهم تحديد مشتر   •

 مع المشتريإبرام عقود البيع من المؤسسة  التي تعيقالرئيسية  المشاكلتحليل  •

ً إيجاد حلول لهذه المشاكل مصمّ  •  حسب حاجاتها سةمؤس لكل مة خصيصا
 

التي تؤثّر سلباً على تأمين بيئة و ذات األولويّة بتحديد المشاكل المشروعوسيقوم 

مع القطاع الخاص على تحليل هذه  المشروع وسيعمل األعمال مناسبة لتطوير

 .واقتراح الحلول الالزمةالمشاكل 
 

في جميع أنحاء لبنان، مع مكتب مركزي في بيروت ومكاتب إقليمية  المشروعسيعمل 

وستدير المكاتب اإلقليمية،  جنوب، والبقاع.ال ،شمالالتغطي بيروت وجبل لبنان، 

ومؤسسة  (BIAT)ن شمال لبنا جهات محليّة كجمعية تطوير األعمال في طرابلس

Berytech  شركاء بتعيين السيقوم و .جنوبالو ،جبل لبنان، البقاع/بيروتفي

ً  سيلعبون دوراً مستشاري األعمال اإلقليميين الذين  شركات عدد من تحديد  في أساسيا

القطاع الخاص، وتشخيص المساعدة الالزمة، وتنفيذ خطط نمو المؤسسات التي تزيد 

.عمل جديدةمن مبيعاتهم وتخلق فرص 
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info@lebanon-edp.com 
+961 1 481291/3 

Lebanon Enterprise Development 

mailto:info@lebanon-edp.com

