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المنافسة  تعزيز  الضرورية لذلك من أسس  العالمية وجهود اإلصالح  التجارة  إلى منظمة  لبنان  إنضمام  عتبر 
والتنافسية،  االقتصادي  النمو  الكبيرة  والتحويل  والتصدير  االستيراد  تكاليف  فتعيق  األعمال.  تكلفة  والحد من 

ُيعتبر إنشاء نظام مالي حديث وإدارة قادرة على  التجاري واألسواق األكثر فاعلية. كما  التكامل  وُتعتبر عقبات بوجه 
الضريبي للحكومة. كما يهدف دعم  النقاط األساسية في خطط اإلصالح  الضرائب بفعالية وفاعلية من  تولي 

العالمية من خالل تعميم  التجارة  الى تأمين ظروف نمو أفضل وتسهيل اإلنضمام إلى منظمة  االتحاد األوروبي 
لجمع  فاعلية وعداًل  أكثر  تحديث وتطوير عملية  عبر  للحكومة  المالي  الوضع  الجمارك وتحسين  وتبسيط معامالت 

الضرائب. 

8,000,000 يورو  الميزانية  

  2014 - 2011 المشروع  فترة 
مكتب اإلدارة في رئاسة مجلس الوزراء.  المنفذ  الشريك 

إدارة الجمارك، المصدرون،  المالية،  وزارة   المستفيدون 
عام. بشكل  المدني  والمجتمع  المستوردون   

المرتفع  النمو  أن  الفقر. كما  الطرق فاعلية لمكافحة  أكثر  التنمية االقتصادية من  إن 
االجتماعية  للرعاية  المطلوبة  العامة  الموارد  على  للحصول  والمستدام ضروري 

القطاع  يلعب  والنظام.  القانون  في  االستثمار  ولتشجيع  الحسية  التحتية  والبنية 
الدخل.  إيجاد الوظائف ونمو  الخاص والشركات الصغيرة تحديدًا دورًا أساسيًا في 

الوسيطة  والمنظمات  الخاص  والقطاع  اللبنانية  الحكومة  األوروبي مع  االتحاد  يدعم 
والتنمية وتحسين ظروف حياة  النمو االقتصادي  تعزيز  إلى  مشاريع تهدف 

للبنانيين.  ا

البرامج:

دعم اإلصالحات 3   اإلتحاد األوروبي 



الجمارك اإليطالية لتقديم المساعدة  برنامج مشترك على مدى سنتين مع  برنامجي »توأمة«:   لذلك، تم إطالق 
المالية  وزارة  الضرائب مشترك مع  تحديث نظام  وبرنامج  اللبنانيين؛  لنظرائهم  البضائع  تخليص  تحديث نظام  في 
العميل.  تركز على  أكثر ودية  بالمكلفين لتقديم خدمات  اتصال خاص  إنشاء مركز  الفرنسية. يكتمل هذا األخير مع 

العامة في لبنان. المالية  إدارة  كما يؤمن االتحاد األوروبي المساعدة في تقوية وتحسين أنظمة 

14,000,000 يورو  الميزانية  

2014 - 2009 المشروع  فترة 
وزارة االقتصاد والتجارة، وزارة الصناعة المنفذ   الشريك 

األوروبي-اللبناني المركز  الصناعية،  األبحاث  ومعهد    
كفاالت. االقتصادي،  للتحديث   

والمتوسطة الصغيرة  اللبنانية  الشركات   المستفيدون 
رواد األعمال الناشئة،  الحجم والشركات    

الجدد. أو  الشباب   

21,000,000 يورو  الميزانية  

-- التمويل  آلية 
2002 - إلى اآلن المشروع  فترة 

األعمال مستشارو  المصارف،  المنفذ  الشريك 
الحجم   والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  المستفيدون 

الخاص  القطاع  التنافسية في  تقوية 

للتنمية  الصندوق االقتصادي واالجتماعي   - إنتاج فرص عمل  عنصر 

يبرز دور القطاع الخاص األساسي في النمو االقتصادي واالزدهار في قدرته على أن يكون مصدرًا أساسيًا 
إليجاد فرص عمل. يهدف االتحاد األوروبي، من خالل برنامج تنمية القطاع الخاص، إلى تعزيز بيئة تحفز األعمال 

الدعم والمساعدة لكفاالت  البرنامج  التمويل. يوفر هذا  أدوات  إلى  النفاذ  وتحسن ظروف االستثمار وتسهل 
األعمال.  وغيرها من حاضنات  اإلمتياز  لتراخيص  اللبنانية  والجمعية  القروض(  )مبادرة لضمان 
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التمويل  إلى  النفاذ  إلى تسهيل  للتنمية  الصندوق االقتصادي واالجتماعي  العمل في  إنشاء فرص  تهدف وحدة 
الشركاء من  الحجم بواسطة  القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة  العمل من خالل توفير  وإيجاد فرص 

الفقر. تغطي  الحد من  أنشطة مستدامة ستؤثر بشكل مباشر وكبير على  البرنامج  ينتج  بذلك  التجارية.  المصارف 
الزراعة والتجارة والخدمات والصناعة وتتوزع على كامل األراضي  التمويل قطاعات  التي حصلت على  المشاريع 

البرنامج األساسيون هم: إن شركاء  اللبنانية. 
يتم  تفضيلية.  المصقولة بشروط  القروض  تعمل كوسيط إليصال منتجات  التي  المؤهلة  الشريكة  •  المصارف 

المالية والنفاذ. الكفاءة والقوة  العروض على أساس  البنوك من خالل عملية استدراج  اختيار 
المحدودة  الخبرة  الحجم ذوي  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  يدعمون أصحاب  الذين  األعمال  •  مستشارو 

الفني  التدريب  المستشارون  يوفر  االئتماني. كما  الملف  أو تحضير  المالية  المؤسسات  المعدومة مع  أو 
للتنمية. واالجتماعي  االقتصادي  الصندوق  من  للمستفيدين 

منذ عام 2002:

• وفر البرنامج 8,299 قرض
5,853 وظيفة جديدة  • أنشأ البرنامج 

• أطلق البرنامج 897 شركة ناشئة
• دعم البرنامج 1,412 سيدة أعمال 

137,650,502,440 ليرة لبنانية  القروض:  • إجمالي قيمة 
• متوسط عدد الوظائف شهريًا: 50 

الربح تم إنشاؤها بمساعدة  إن مركز تنمية األعمال »جمعية حاضنات األعمال في طرابلس« منظمة ال تبغي 
ودعم من برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المدمج وهو مشروع ممول من االتحاد األوروبي 
التعافي  اللبنانية. لقد لعبت جمعية حاضنات األعمال في طرابلس دورًا حيويًا في  في وزارة االقتصاد والتجارة 
والفنية  المالية  االستشارة  الناشئة من خالل  والشركات  للمؤسسات  عبر مساندتها  لبنان  االقتصادي لشمال 

2013 ساعدت جمعية حاضنات األعمال في طرابلس  2010 وعام  الترويجية والمالية والقانونية والتجارية. بين عام 
أكثر من 2000 صاحب مشروع إلطالق مبادرات جديدة كما نظمت أكثر من 80 ندوة وورشة عمل تدريبية.

853,000 يورو  الميزانية  

والشراكة للجوار  األوروبية  السياسة  التمويل  آلية 
 2013 - 2010 المشروع  فترة 

مكتب اإلدارة في رئاسة مجلس الوزراء  المنفذ  الشريك 
جمعية حاضنات األعمال في طرابلس، رواد   المستفيدون 

الناشئة الشركات  األعمال،   

دعم جمعية حاضنات األعمال في طرابلس 



South Business Innovation Centre هو مركز لتطوير األعمال في جنوب لبنان يوفر المساعدة  إن مركز 
للتحقيق  الجنوب  رواد األعمال والشركات في   SouthBic الناشئة. يساعد مركز  والخبرات للمؤسسات والشركات 

للشركات  الحضانة  المركز خدمات  يقدم  والمختصة.  الهادفة  المساعدة  عبر  التنافسية  قدرتها  وتحسين  أهدافها 
الحديث.  المعارض في مركز معارض األعمال  الحجم وينظم دومًا  الصغيرة والمتوسطة  الناشئة والشركات 

721,000 يورو  الميزانية  

والشراكة للجوار  األوروبية  السياسة  التمويل  آلية 
  2014 - 2011 المشروع  فترة 

مكتب اإلدارة في رئاسة مجلس الوزراء المنفذ  الشريك 
األعمال في طرابلس،   جمعية حاضنات  المستفيدون 

الناشئة الشركات  رواد األعمال،  الشركات،   

دعم حاضنة األعمال مركز  

3,000,000 يورو  الميزانية  

والشراكة للجوار  األوروبية  السياسة  التمويل  آلية 
  2015 - 2012 المشروع  فترة 

مكتب اإلدارة في رئاسة مجلس الوزراء المنفذ  الشريك 
ورواد   الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  المستفيدون 

األعمال  

الحجم( والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  )كفالة قروض  دعم كفاالت 

العمل/  الحجم على أساس خطط  القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة  إن كفاالت صندوق ضمانات يكفل 
الحجم  الصغيرة والمتوسطة  الشركات  نفاذ  الجدوى. يلعب صندوق كفاالت دورًا أساسيًا لتسهيل  دراسات 

الشركات  الريادي. يستهدف صندوق كفاالت تحديدًا  العمل واالبتكار  يتم تحسين فرص  التمويل. وبالتالي  إلى 
لبنان.  التجارية في  المصارف  االقتراض من  لتحفيز  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  أو  المبتكرة  الناشئة 
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لقد  الدولية.  بالمعايير  اللبنانية  والخدمات  المنتجات  والتزام  النوعية  زيادة  للبرنامج في  الرئيسي  الهدف  يكمن 
ساعد برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة على تحسين أهم عناصر سلسلة تقييم االلتزام بما في ذلك 

المفروضة  المعايير  انتاج أفضل وتوفير  إلى  التوصل  الهدف من ذلك هو  والغذائية.  والزراعية  الصناعية  المنتجات 
للتصدير.  أكثر مالءمة  لبنانية  إلى منتجات وخدمات  للتوصل  دوليًا 

4,300,000 يورو  الميزانية  

والشراكة للجوار  األوروبية  السياسة  التمويل  آلية 
  2015 - 2012 المشروع  فترة 

مكتب اإلدارة في رئاسة مجلس الوزراء المنفذ  الشريك 
وزارة االقتصاد والتجارة؛ اإلدارات العامة   المستفيدون 

الخاصة والشركات   

دعم وحدة برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة 

القطاعات  أحد  إلى  تنتمي  التي  الناشئة  والشركات  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تستهدف كفاالت 
التالية: االقتصادية 

الصناعة  •
• الزراعة

السياحة   •
التقليدية  الحرف   •

المتقدمة  التكنولوجيا   •



النزوح  تأثرت بشكل كبير بفعل  التي  لبنان  الريفية في شمال  للمجتمعات  الحياة  المشروع شروط  سيحسن هذا 
المجتمعات في  الريف وتثبيت  المدقع في  الفقر  البعيد بهدف مكافحة  المدى  االقتصادية في  السوري وتبعاته 

التركيز بشكل خاص على  الشمالية مع  المناطق  الهدف لحاجة ماسة للموارد والخدمات في  قراها. يستجيب هذا 
السكان.  أكثرية  تمثل  التي  الزراعية  والتعاونيات  المزارعين 

النمو في منطقة شمال  العمل وإنتاج  زيادة فرص  الناشئة والموجودة على  سيساعد هذا الموضوع الشركات 
لبرنامج  امتداد  االجتماعية واالقتصادية. هذا  للتنمية  الذاتي كمصدر  والتوظيف  الريادة  الخطوة  تعزز هذه  لبنان. 

التابع لها لجهة قدرته على تعزيز االبتكار ودعم  جمعية حاضنات األعمال في طرابلس وسيساعد مكتب عكار 
األعمال في طرابلسلألفراد  البرنامج خدمات جمعية حاضنات  المستقبليون. سيوفر  األعمال  األعمال ورواد  رواد 

لبنان.  منطقة شمال  تسكن في  التي  والمحرومة  الضعيفة  والمجتمعات  والمجموعات 

709,679 يورو  الميزانية  

 2016 - 2014 المشروع  فترة 
رينيه معوض مؤسسة  المنفذ  الشريك 

المزارعون المستفيدون 

600,000 يورو  الميزانية  

والشراكة للجوار  األوروبية  السياسة  التمويل  آلية 
  2017 - 2014 المشروع  فترة 

األعمال في طرابلس جمعية حاضنات  المنفذ  الشريك 
جمعية حاضنات األعمال في طرابلس، رواد   المستفيدون 

الناشئة الشركات  األعمال،   

لبنان  الحليب في شمال  تعزيز قطاع مشتقات 

لجمعية حاضنات  التابعة  والخدمات  الدعم  برامج  واستدامة  تمديد 
السورية على اقتصاد  تأثيرات األزمة  األعمال في طرابلس لمواجهة 

لبنان  شمال 
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زراعية أكثر فاعلية  المزارعين الصغار في عكار من خالل تعزيز ممارسات  المبادرة سبل عيش  تحسن هذه 
المزارعين  يحث  تقديمه بشكل  ويتم  المزارعين  احتياجات ومطالب  لتلبية  التدريب  تم تصميم محتوى  واستدامة. 

كراسات حول  إنشاء  للمعلومات  المتواصل  النفاذ  لتوفير  المعتمدة  األنشطة  والمشاركة. تشمل  االلتزام  على 
تتم  والخبراء. كما  والطالب  العالقة  المزارعين وأصحاب  بمتناول  المستدامة ستكون  الزراعية  الممارسات 

العالقة في  العمل على عالقاتهم مع أصحاب  المزارعين في السوق من خالل  االستعانة بمقاربة جديدة لتمكين 
السوق ورفع الحواجز التي تمنع المزارعين من لعب دور أكبر في األسواق.

المحرومة شمال  الريفية  المناطق  للمرأة في  الوضع االقتصادي واالجتماعي  إلى تحسين  البرنامج  يهدف هذا 
لبنان عبر تمكينها  النمو االقتصادي في شمال  المرأة في  المشروع في تحسين مشاركة  لبنان. سيساهم 

االقتصادية. لحقوقها  فهمها  وتحسين  الموجودة  الخدمات  إلى  نفاذها  وتسهيل 

655,867 يورو  الميزانية  

والشراكة للجوار  األوروبية  السياسة  التمويل  آلية 
 2016 - 2014 المشروع  فترة 

مدى  المنفذ  الشريك 
المزارعون المستفيدون 

868,362 يورو  الميزانية  

االجتماعي  النوع   - للتنمية  التمويل  آلية  التمويل  آلية 
كانون األول 2012 - أيار 2016  المشروع  فترة 

رينيه معوض  مؤسسة  المنفذ  الشريك 
المجتمع   ومنظمات  التعاونيات  النساء،  لجان  المستفيدون 

)عكار والضنية( لبنان  المدني في شمال   

لبنان  سبل عيش أفضل للمزارعين الصغار في عكار، شمال 

لبنان  المحرومات في شمال  للنساء  سبل عيش أفضل 



الالجئين  الضعيفة وسبل عيش  اللبنانية  المجتمعات  للمشروع هو تحسين سبل عيش  اإلجمالي  الهدف  إن 
14 تعاونية  التي تضم  تركز األنشطة على تحسين قدرة جمعية تعاونيات دير األحمر  السورية.  المتأثرين باألزمة 

التعاونيات.  النساء( في جمعية  )أكثرية من  لبناني وسوري  660 عامل  الفنية لحوالي  المهارات  وتحسين 

التي تم تنفيذها من ضمن هذا المشروع بناء مركز توضيب سمح لجمعية تعاونيات دير األحمر  من األنشطة 
زيادة  المشروع في  البطاطس والبصل والتفاح. كما ساهم  بزيادة قدرتها على غسل وتصنيف وتعليب وتخزين 

الجودة والكمية معًا.  التصدير لجهة  الجمعية على  زيادة قدرة  المركز على  العمل. سيساعد  فرص 

224,716 يورو  الميزانية  

للجوار  األوروبية  السياسة  التمويل  آلية 
شباط 2014 - كانون الثاني 2015   المشروع  فترة 

الجامعي   التعاون  معهد  المنفذ  الشريك 
اللبنانية   المضيفة  المحلية  المجتمعات  المستفيدون 

السورية باألزمة  المتأثرين  والالجئين   

650,691 يورو  الميزانية  

االجتماعي النوع   - للتنمية  التمويل  آلية  التمويل  آلية 
كانون األول2012 - حزيران 2015  المشروع  فترة 

 CIVES MUNDI الحكومية  المنظمة غير  المنفذ  الشريك 
الرشيدية   مخيمات  في  الفلسطينيات  النساء  المستفيدون 

لبنان  الحلوة والبداوي في  وعين   

اللبنانية  المحلية  المجتمعات  على  السورية  األزمة  تأثير  الحد من 
التعاونيات في دير  السوريين من خالل تقوية جمعية  الالجئين  وعلى 

بعلبك( البقاع، قضاء  )منطقة  األحمر 

اإلقصاء  لخطر  والمعرضين  الضعفاء  الفلسطينيين  الالجئين  تمكين 
لبنان  في  االجتماعي 



التنمية اإلقتصادية <

للنفاذ  الالجئة  الفلسطينية  للمرأة  المتكافئة  الفرص  ويعزز  الفلسطينيات.  الالجئات  تمكين  في  المشروع  يساهم 
الحلوة، والبداوي والسيطرة عليها. لقد  الرشيدية، وعين  الالجئين في  الموارد االقتصادية في مخيمات  إلى 

90 امرأة إلى حرفيات ماهرات قادرات على دمج التطريز الفلسطيني  نجح البرنامج حتى اآلن في تحويل أكثر من 
التقليدي مع التصاميم الحديثة من أجل التوصل إلى  منتجات قابلة للترويج،  تكون فريدة وذات جودة عالية، 

المتاجر عبر اإلنترنت. العالم من خالل  أنحاء  ويمكن بيعها في جميع 

القطاع  العمل في  لبنان بفعل نقص فرص  الريفية في شمال  المناطق  الشابات في  لطالما تم تهميش 
الصناعي والزراعي. أدى ذلك إلى حركة نزوح كبيرة أثرت سلبًا على وضع المرأة االجتماعي واالقتصادي. تصل 
للبالد. سيركز  العاملة  واليد  القوة االجتماعية  اللواتي يشكلن  العامالت  الشابات  أعلى لدى  إلى نسب  الهجرة 

نظرًا  كبيرة  تنموية  امكانيات  المجموعات في منطقة ذات  تنمية هذه  والفندقية بهدف  السياحة  تعزيز  العمل على 
واالقتصادي. االجتماعي  ازدهارها  لتعزيز  المهارات  اكتساب  على  النساء  المشروع  البيئية. سيحث  لخصائصها 

العمل والحد من  زيادة فرص  المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر  ازدهار  الرئيسي للمشروع في توفير  الهدف  يكمن 
الفندقي.  السياحي  النشاط  تطوير  عبر  الهجرة 

المحددة: األهداف 
الريفية.  المناطق  للسياحة والفندقية في  »الريادي«  للمرأة في اإلطار  المالئم  المهني  التدريب  تعزيز   .1

الريادية للمرأة عبر دعم إنشاء شركات صغيرة جدًا والنفاذ إلى األدوات المالية.  2. تشجيع المبادرة 
ريادية. 3. تعزيز إنشاء شبكات 

640,945 يورو  الميزانية  

االجتماعي النوع   - للتنمية  التمويل  آلية  التمويل  آلية 
كانون األول 2012 - حزيران 2015   المشروع  فترة 

ONAY المنفذ  الشريك 
الريفية   المناطق  الصغيرة في  األعمال  ورائدات  الشابات  المستفيدون 

جبيل  في   

تنمية  بواسطة  الريف  في  واقتصاديًا  اجتماعيًا  اللبنانية  المرأة  تعزيز 
جدًا الصغيرة  الشركات  وشبكة  والفندقية  السياحة 



اللبناني الذي تسرب من المدرسة ليجد  لعمل في لبنان يومًا بعد يوم. يساعد هذا المشروع المهم الشباب 
المجتمع من جديد. ويندمج في  لنفسه  ويبني مستقباًل  وظيفة 

375,918 يورو كهبة  الميزانية  

-- التمويل  آلية 
 2014 المشروع  فترة 

CIVES MUNDI الحكومية  المنظمة غير  المنفذ  الشريك 
اللبناني الشباب  المستفيدون 

500,000 يورو  الميزانية  

دعم التمويل  آلية 
  2016 - 2013 المشروع  فترة 

الريفية   للتنمية  الجمعية  المنفذ  الشريك 
ست تعاونيات: برج قالوي، فرون، حوال، قونين،    المستفيدون 

رشاف، صريفا   

الدراسة  تركوا  الذين  لليافعين  إيجاد فرص مهنية 

 2 DAMAN مشروع

إسبانيا

فرنسا

تعاونيات:  اليونيفل في ست  الفرنسية في  الوحدة  المدنية-العسكرية من  الهيئة  بالتعاون مع  المشروع  تنفيذ  يتم 
الزراعية  برج قالوي، فرون، حوال، قونين، رشاف، صريفا. يهدف إلى توفير األجوبة المالئمة الحتياجات المشاريع 

عبر:
للطواحين؛ وإدارتهم  والزراعية  الفنية  ممارساتهم  لتحسين  للمزارعين  الفنية  واالستشارة  المعلومات  1.  توفير 



التنمية اإلقتصادية <

الشمال،  )البقاع،  لبنان  المعزولة في  الريفية  للمناطق  المحلية  التنمية  بالمساهمة في  العام  الهدف  يتمثل 
500 منتج صغير  العادلة. سيتمكن  التجارة  بواسطة  الصغار  المنتجين  نزوح وهجرة عائالت  الجنوب( ومكافحة 
زراعية، تعاونيات تحويل أغذية،  إنتاج )تعاونيات  16 وحدة  البقاع وشمال وجنوب لبنان، بعد توزيعهم على  من 

التقليدية  درايتهم  يثمن  المنصفة مما  التجارة  بفعل  استدامتها  وتأمين  عائداتهم  زيادة  عائلية صغيرة( من  شركات 
وأراضيهم. 

374,067 يورو  الميزانية  

دعم التمويل  آلية 
  2014 - 2011 المشروع  فترة 

التنمية، جمعية  مع  الجوع  الكاثوليكي ضد  المجلس  المنفذ  الشريك 
لبنان  العادلة  التجارة 

البقاع وشمال وجنوب لبنان  500 منتج من  المستفيدون 

بخدمة  تنمية محلية  أداة  المنصفة،  التجارة  الفرنسية[  التعاون  ]وكالة 
لبنان  في  الريفية  المجتمعات 

المالئمة )مكابس عصرية، معدات صغيرة،  المعدات  تعاونيات بفعل توفير  اإلنتاج لست  أدوات  2.  تحديث 
نقل(؛ وسائل 

للتعاونيات؛ والمالية  اإلدارية  والقدرات  الحوكمة  تقوية   .3
الزيتون. 4. دعم تطوير مسارات اقتصادية مربحة إلنتاج زيت 



المركزية عبر معالجة مسألة األموال  البلديات واإلدارة  العالقة بين  العام في تحسين  يكمن هدف المشروع 
المشروع مسائل إصالحية  المحلي. يستهدف  المستوى  على  الخدمات  توفير  لتحسين مستدام في  البلدية 

البلدي وتوفير هبات تنمية قائمة على اإلصالح. في  المال  أساسية مثل إنشاء صندوق تنمية بلدية، تقوية إطار 
التنمية على أساس تنافسي.  المحلية سيتم توفير هبات  بناء قدرات اإلدارات  مرحلة ما بعد 

الالمركزية  بعملية  للقيام  تحديدًا،  والبلديات  الداخلية  وزارة  اللبنانية،  الحكومة  المشروع في مساعدة  يكمن هدف 
اإلجراءات  وتنفيذ  الفنية إلنشاء  المساعدة  توفير  يتم  البلديات.  والفنية التحادات  القانونية  القدرات  وتقوية 

تمويل مع  إيجاد قاعدة آللية  امكانية  المشروع  النشر. كما يستكشف  وإجراءات  والفنية  والقانونية  المؤسسية 
بالتكامل مع جهات مانحة أخرى  آخرًا، تتم صياغة أعمال تنمية محلية وتنفيذها  أخيرًا وليس  عدة جهات مانحة. 

المعنيين.  البلديات  اتحادات  فاعلة من  وبمشاركة  المحلية  التنمية  معنية في قطاع 

1,749,000 يورو كهبة الميزانية  

اإلنمائي  التعاون  آليات  التمويل  آلية 
  2015 - 2011 المشروع  فترة 

اللبنانية  الحكومة  المنفذ  الشريك 
والبلديات  الداخلية  وزارة  المستفيدون 

650,000 يورو كهبة  الميزانية  

اإلنمائي التعاون  آليات  التمويل  آلية 
  2015 - 2009 المشروع  فترة 

اللبنانية   الحكومة  المنفذ  الشريك 
والبلديات  الداخلية  وزارة  المستفيدون 

المحلية  التنمية  لتحسين  لبنان  البلدية في  المالية  إصالح  دعم 

المحلية  التنمية  الالمركزية: صندوق  عملية  دعم 

إيطاليا


