
 

 مشروعبطــاقة 

 7302-5-03: ريخلتاا البلد: لبنان 

اســـــم 

 المشــروع

إلنتاج الخبز العربي  لتشغيل وتمكين العائالت النازحة  انشاء فرن آلي

 السورية في قضاء حاصبيا ومرجعيون

 

 صورة

 

 نبذة عن

 

 المشروع

 

يختلف شكله الرغيف او الخبز انه مرادف للحياة في كل حضارات العالم. قد 

اال ان اهميته  ولونه ومذاقه من مكان إلى آخر، أو حتى في المكان الواحد،

تبقى واحدة وخاصة لدى الفقراء اذ يعتبر الرغيف هو المصدر االساسي للغذاء 

 يؤمن نصف كمية الطاقة المطلوبة للجسد للبقاء على قيد الحياة. اذ

 00111طح البحر يعيش متر عن س 0011و 0011على ارتفاع يتراوح ما بين 

نازح سوري في قضائي حاصبيا ومرجعيون    001001و نسمة من اللبنانيين 

كلم عن البقاع في ظروق  50كلم عن بيروت و  001واللذان يبعدان حوالي 

مناخية تعتبر االصعب شتاء بحيث تتقطع اوصال هذان القضائين بالثلوح 

دام وجود اي فرن آلي ألنتاج متر  ومع انع 0151والذي قد يصل ارتفاعه الى 

التالي وب .الخبز العربي يلبي احتياجات اهل المنطقة من اللبنانيين والسوريين

فصل الشتاء ومع انتشار البطالة والفقر المدقع بين صفوف النازحين،  مع حلول

كان ال بد من ايجاد حل يجمع ما بين تأمين الرغيف للنازحين السوريين واهل 

عمل للنازحين السوريين وتخفيف الضغوط واالعباء  المنطقة،خلق فرص

إلنتاج  فرن آلي فكان اقتراح مشروع انشاء المالية لالسرة  النازحة المحتاجة،

كلم عن بيروت  011تبعد والتي  في منطقة كوكبا قضاء حاصبيا  الخبز العربي 

 .م 551وترتفع ،عاصمة لبنان

اذ تقع على مدخل منطقة لموقعها االستراتيجي ولقد تم اختيار كوكبا 

العرقوب والذي يعتبر معبرا الى مناطق قضائي حاصبيا ومرجعيون والتي تضم 

: شبعا، الهبارية، الفرديس، كفر،دبين، كفركال،  البلدات التالية:

حاصبيا،كوكبا، عين قانا، شويا،عين جرفا، ميمس، مرج الزهور، حيث يعيش 

نازح  00001 باالضافة الىمسلمين مواطن من مسيحيين،دروز، و 011111

 ، كذلك قربها نازح سوري 0501303ولقربها من البقاع حيث يعيش  ،سوري

من الجانب السوري اي من المناطق المحاصرة في الغوطة الغربية )بيت جن 

 .  سوري محاصر( 311111والتي يعيش فيها 

 



موقـــع 

 المشروع

 

 جنوب لبنان -كوكبا

-إلنتاج الخبز العربي في منطقة كوكبا قضاء حاصبياسيتم انشاء الفرن اآللي 

 .جنوب لبنان

ا ولقربهتعتبر كوكبا منطقة استراتجية اذ تقع على مدخل منطقة العرقوب و

الجانب السوري اي من  البقاع حيث يعيش االالف من النازحين السوريين و من

 المناطق المحاصرة في الغوطة الغربية )بيت جن وغيرها(.

، البقاع والجانب مرجعيون، معبرا الى مناطق قضائي حاصبيا كوكبااذ تعتبر 

 السوري.

 

 

 

 

 

 وع وصف املشر

ـ  الى خلق فرص عمل بداية لتوليد الدخل يسعى/تنموي هو مشروع انتاجي  ي، تأمين الخبز المجانعامل نازح سوري  00ل

ور ، ومع تطالسورية في قضائي حاصبيا ومرجعيونللعائالت الفقيرة وبسعر التكلفة للعائالت النازحة فرد  00111لـ 

 001111وتقسيم العمل الى دوامين صباحي ومسائي وزيادة االنتاج واستهداف   01العمل ستتضاعف اليد العمل الى 

وذلك للوصول الى مجتمعات تكافلية قادرة على ادارة نفسها،واالكتفاء ذاتيا وذلك فرد سوري جدد في منطقة البقاع 

 .انشاء فرن آلي إلنتاج الخبز العربي في منطقة كوكبا قضاء حاصبيا جنوب لبنانمن خالل 

 :الوىل ا :املرحلةلنازحني السورينيعائدات انشاء فرن آلي إلنتاج اخلبز العربي على ا

 سنبدأ العمل فقط بدوام صباحي وستننتج:

تشغيل اليد العاملة السورية من 

 خالل :

 01الى  00تأمين وتمكين من -

عامل من النازحين السوريين 

 لتشغيل الفرن اآللي

افراد  x5عامل 01)

متوسط العائلة 

نازح  081الواحدة(=

 سوري

 x00راتب شهري 011$

 شهرا= x00عامل

 

111111$ 

ربطة خبز مجاني  011تأمين -

عائلة من االرامل،كبار  011لـ

السن، والمعوقين من النازحين 

قضائي حاصبيا  السوريين في

 ومرجعيون

افراد  x5عائلة011

متوسط العائلة 

نازح  3000الواحدة= 

 سوري

 

سعر ربطة 0$

 x050عائلةx011الخبز

 يوم

 

0801011$ 

 الدوام الصباحي 

 

ربطة خبز بسعر  0111بيع 

عائلة  0111لـ  $1.33التكلفة 

سورية في قضائي حاصبيا 

 $0ومرجعيون بدل من 

افراد   x  5عائلة  0111

 نازح سوري 081111 =

سعر الربطة  $0) التوفير:

سعر  $1.33-في السوق

تسليم الربطة 

 0.26 $ للنازحين(=

 

 050*$1.05عائلة*0111

 يوم

 

 

284,700$ 

المجموع االجمالي للدوام 

 الصباحي

  0031011$ 

 

 

 



 :لثانية:املرحلة النازحني السورينيعائدات انشاء فرن آلي إلنتاج اخلبز العربي على ا

السورية من  تشغيل اليد العاملة

 خالل :

 01الى  00تأمين وتمكين من -

عامل من النازحين السوريين 

 لتشغيل الفرن اآللي

افراد  x5عامل 01)

متوسط العائلة 

نازح  081الواحدة(=

 سوري

 x00راتب شهري 011$

 شهرا= x00عامل

 

111111$ 

 الدوام الصباحي 

 

ربطة خبز بسعر  0011بيع 

عائلة  0111لـ  $1.33التكلفة 

 $0بدل من  البقاع سورية في 

افراد   x  5عائلة  0011

 نازح سوري 001111 =

سعر الربطة  $0) التوفير:

سعر  $1.33-في السوق

تسليم الربطة 

 0.26 $ للنازحين(=

 

 050*$1.05عائلة*0011

 يوم

 

0001001$ 

المجموع االجمالي للدوام 

 المسائي

  3001001$ 

 عائدات المشروع على اهلنا النازحين السوريين في قضائي مرجعيون، حاصبيا والبقاع اجمالي 

 $3001001 اجمالي عائدات المشروع في الدوام الصباحي 
 $0031011 اجمالي عائدات المشروع في الدوام المسائي 

 1311001$ 
 



 مبررات المشروع

الخبز العربي في قضائي حاصبيا ومرجعيون،اذ ان اقرب فرن يوجد في قضاء النبطية عدم وجود اي فرن آلي النتاج  -0

 كلم  يؤدي الي : 50كلم او في سحمر في البقاع الغربي والذي يبعد  00ويبعد 

 عدم توفر الخبز طيلة ايام السنة وخاصة في فصل الشتاء اذ تقطع الثلوج معظم الطرقات-

 لخبز رداءة وتدني في النوعية وجودة ا-

 فشي الفقر وتردي االوضاع االقتصادية لمعظم االسر النازحة السورية في قضائي مرجعيون وحاصبيا.ت -0

 حاجة النازحين السوريين لفرن لتأمين:-0

 الخبز المجاني للعئالت الفقيرة-

 الخبز بسعر التكلفة لجميع العائالت السورية في قضائي حاصبيا ومرجعيون -

 ين صفوف النازحين السوريين.انتشار البطالة ب -4

 

 

مكونات/أنشطة 

 المشروع

 

 

  المرحلة االولى:

 اعمال الكهرباء-0

 اعمال التكييف والتهؤئة -0

 اعمال الديكور-0

 ستانلسأعمال ال-3

 زجاج والواجهاتأعمال ال-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة



 

 المرحلة الثانية:

 شراء وتركيب الفرن اآللي-0

 تعديل المياهانشاء محطة  -0

 

  صالةالمرحلة الثالثة:تجهيز ال

 المرحلة الرابعة: تجهيز السناك

 تجهيز فرن المناقيش المرحلة الخامسة:

 المرحلة السادسة: تجهيز الصالة باالصول الثابتة، المحتركة والمكتبية

 



 الهدف العام

عامــــل مــــن النــــازحين الســــوريين  01الــــى  00وتمكــــين  شــــغيل ت-0

  تشغيلهم في المخبز األلي.من خالل 

ــــذاتي -0 ــــاء ال ــــق االكتف ــــدخل وتحقي ــــأمين ال ــــين  ت ــــازح  30 مــــا ب ن

ـــــورية( 00) ـــــة س ـــــازح ) 001و  عائل ـــــورية ( 01ن ـــــة س ـــــن  عائل م

 خالل تأمين فرص العمل،بواقع:

تسعون الف دوالر  $111111شهر(= x00عامل  x00شهرراتب  011$)

 سنويا

ـــــ  -0 ــــف المجــــاني ل ــــأمين الرغي ــــازح ســــوري 0111ت ــــة(  011 (ن عائل

 االرامل والمصابين والفقراء بواقع:و من االيتام

ــــة) ــــة اليومي ــــز 011التكلف ــــة خب ــــز  x0$ربط ــــة الخب ــــعر ربط س

ـــــــوم= x 050$011=الواحـــــــدة ـــــــان $0801011ي ـــــــة وا ن )مئ

 و مانون الفا وخمسمائة دوالر امريكي(.

ـــــة) -0 ـــــف بســـــعر الكلف ـــــأمين الرغي ـــــن $1.33ت ـــــدل م ــــــ  $0( ب ل

اجـــــدهم فـــــي قضـــــائي نـــــازح ســـــوري فـــــي امـــــاكن تو 03111

ــــع الخبــــز علــــى  ــــك مــــن خــــالل توزي ــــبيا ومرجعيــــون وذل حاص

ـــاء الماليـــة  ـــف االعب ـــده وتخفي ـــاكن تواج ـــي ام ـــع ف ـــات التوزي محط

                        عن االسر النازحة السورية بواقع:

ـــــــة 3011) ـــــــة ) $3031101 (=يـــــــوم x1.05$x050عائل اربعمائ

 دوالر امريكي(وسبعة وعشرون الفا وخمسون 

للعـــــائالت المحاصـــــرة فـــــي الـــــداخل  امكانيـــــة ايصـــــال الخبـــــز  -3

 311111كمســــــاعدات لـــــــ  الســــــوري فــــــي الغوطــــــة الغربيــــــة

 محاصر سوري في بيت جن.

 

النتائج المتوقعة 

 من المشروع

 نازح سوري   عامل  01الى  عامل 00 تشغيل من -0

عائلة سورية( من  00فرد) 11تأمين الدخل وتحقيق االكتفاء الذاتي لـ -0 

 خالل تأمين فرص العمل.

عائلة( من  011 (نازح سوري 0111تأمين الرغيف المجاني لـ -0

 االيتام،االرامل والمصابين والفقراء 

نازح سوري في اماكن  03111( لـ $1.33تأمين الرغيف بسعر الكلفة)-3

 تواجدهم في قضائي حاصبيا ومرجعيون 

 ت المحاصرة في الداخل السوري في الغوطة الغربيةتأمين الرغيف للعائال-0



المخاطر التي 

 تهدد المشروع

 عدم تأمين تمويل كاف لتنفيذ المشروع.-

 .االوضاع االمنية والسياسية في لبنان-

 

عدد 

المستفيدين 

 وصفتهم

 المستفيدون المباشرون:
 

 /فردالعدد المستفيدون
 081 افرد/عائلة ( 6عامل * 03عمال المخبز )

 0111 افراد/عائلة( 6*033العوائل التي ستستفيد من الخبز المجاني يوميا)
 00111 افراد/عائلة  6*0033العوائل التي ستستفيد من الخبز بسعر التكلفة)

 011081 المجموع االجمالي للمستفيدين المباشرين
 

 المستفيدون الغير المباشرون:
 المجاورةوالمناطق اهالي قضاء حاصبيا ومرجعيون -

 محاصر في الغوطة الغربية  311111-

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فترة

 المشروع

 

 

 أشهر 3سيتم تنفيذ المشروع خالل 

 

 

 نفذةاجلهة امل

 والشركاء

 

 الهيئة االسالمية للرعايةالجهة المنفذة: 

 

 تكلفة

 املشروع
ثمانمائة وثمانية عشرة الفا واربعمائة وستة  $ 818,436

 ثالثون دوالر امريكي

 )يتم تعبئة املرفق( ةيزانيتفاصيل امل



نفيذ إجراء الت

  واملتابعة

 :اختيار المكان والموقع الجغرافي حيث سيتم انشاء الفرن االلياوال:
 من:استقطاب عروض اسعار لكل -
 الفرن-
 ، السناك، فرن المناقيش صالة العرض ،تجهيزات كل من الفرن -
 المواد االولية-
 تكلفة اليد العاملة-
 دراسة الجدوى-

 

 شراء: انيا: 
 الفرن االلي وتركيبه -
 ، السناك، فرن المناقيشصالة العرض  ،تجهيز كل من الفرن-
 ستقطاب اليد العاملة السورية وتدريبهاا-

 

 التقييم:

 
 للمعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحةتقييم جودة اإلنتاج والتاكد بأنها تطابق -
 تقييم خطة سير االنتاج والتأكد من انها تتلزم االجراءات والسياسات المعدة مسبقا-
 تقييم كفاءة والحرفية للعمال ومدى انخراطهم ومعرفتهم بكافة تفاصيل العملية االنتاجية-
 

 
 

خطة المتابعة 
 والتقييم

 التكليف البند #
 التاريخ

0 0 0 3 

السيد محمد عبد  تقييم االنتاج والجودة - 1

 الرحمن

 بشكل مستمر 

تقييم سير العمل واالنتاج  - 2

 والمبيع

 بشكل اسبوعي  السيد احمد الصفدي 

تقييم الطاقم البشري من  - 3

 الموظفين

 بشكل اسبوعي  السيد بديع غزاوي 

4 -       

 

 صال جهات اإلت

 االسم:مطاع جمذوب 

  ,lb.org-dev.projects@iswa ,devprojects.iswa@gmail motah.majzoub@gmail.comاالمييل:

 املسمى الوظيفي: املدير التنفيذي

 

 ..... (تصاميم ............... -عروض أسعار -خرائط -املرفقات: ) صور

 

mailto:dev.projects@iswa-lb.org


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


