
SUCCESS IS MEASURED
IN ACHIEVEMENTS
NOT IN YEARS

ACHIEVEMENTS FIGURES 2021



ACHIEV-
MENTS

PROJECTS ACHIEVED

5
TOTAL BUDGET  OF PROJECTS

1M+ USD

LEBANON
EGYPT
IRAQ
YEMEN

LEE EXPERIENCE BRANCHES

FEASIBILITY STUDIES PROJECTS INCUBATED BY
SEED FUNDED AND TECHNICAL SUPPORT

325 50+
AGRICULTURE

AGRO-FOOD

MOBILE APP
DEVELOPED FOR
E-COMMERCE,E-LEARNING,
CROWDFUNDING
AND EXPERTISE EXCHANGE

2
LONG-TERM
STRATEGIC & PARTNERSHIP
AGREEMENT WERE SIGNED WITH
FASTER CAPITAL & LMI. 



BENEFI-
CARIESDEVELOPMENT

AND PRODUCTION
OF IEC MATERIAL

ON MICROFINANCE,
AND DIGITAL TRANSFORMATION

PSYCHOSOCIAL
SUPPORT FOR 
VICTIMS FROM
THE BEIRUT BLAST

2500 + 

675BE
NE

FIC
IAR

IES

ENTREPRENEURSHIP
SKILLS 

BUSINESS AND
FINANCIAL MANAGEMENT

MARKETING AND
SOCIAL MEDIA

27
EMPLOYEES

5000 +
BENEFICIARIES

OUTREACHED
ALL OVER LEBANON

AND YEMEN

100+
JOB CREATION
AND APPRENTICESHIP 



5000 + YEMEN MICROFINANCE
NETWORK (YMN)

ILO

UNIFIL

INTERNATIONAL FEDERATION
OF FAMILY PLANNING 
(IN ASSOCIATION WITH SALAMA)

USAID

LEBANON MICROFINANCE
NETWORK ASSOCIATION

FUNDERS

VOCATIONAL TRAINING 
BENEFICIARIES 

BUSINESS CLINIC
AND COACHING BENEFICIARIES

250+

FROM YEMEN MICROFINANC GRADUATED
AS CERTIFIED MICROFINANCE EXPERT

CEOS AND DIRECTORS
16

25+

EMPOWERING/CAPACITATING FOR YMN
TEAM MEMBERS WHILE PROVIDING SKILLS
ON REMOTE MANAGEMENT SKILLS  

40+



THANK YOU FOR BEING A PART OF OUR SUCCESS

ثقتي بنفسي زادت بعد الدورة وحسيت اّنو تحديات االزمة 
االقتصادية صارو اسهل، خصوًصا بعد ما تعّلمنا على الخياطة 

والتعليم المالي والتسويق. ما كنت اعرف بهالمجاالت، 
ساعدونا كتيرالمدربين . شكر خاص لليونيفيل ، وذا لي 

اكسبيرينس، و"أمهات حولة" على هاي التجربة المميزة يّلي 
شاركنا فيها.

أحرار قطيش 
مشاركة في مشروع دعم فرص العمل والتمكين 

االقتصادي للنساء في حوال

Beirut, one of the most beautiful cities in Lebanon, yet it has been teared 

apart so many times. But how grateful I am to be a part of the LEE experience 

that helped people to get through the tragedy of the latest explosion that 

happened through so many psychological sides. I got to know the people of 

Beirut more and feel their pain as mine. How amazing it was to help them get 

through this hand in hand and one soul. A huge thank you to the LEE 

experience that gave me this great opportunity to feel this close to Beirut and 

its people. As for the future, everything is possible to happen, but the best 

thing we can do right now is to look at the present and pray for our beloved 

one and only Beirut and try our best to make the people forget how painful 

this year was and to make believe that better days are about to come.

هبة داغر
متطوعة
HEBA DAGHER

VOLUNTEER

سعدنا بالتدرب معكم ..
وبالمعرفة والتقنيات التي تم مشاركتها 

والنقاشات المفيدة شكرا لكم.

مبارك الشيباني
مشارك في دورة تدريبية في مجال التمويل األصغر- 

شبكة اليمن للتمويل األصغر

بعد فترة الحجر الطويلة والوضع االقتصادي الصعب ّيلي 
نحنا في، كنت متحمسة كتير لالنضمام للنشاط. التدريب 

كان ناجح وخصوصا اّنو المتدربين كانوا ملتزمين وعم 
يتفاعلوا مع العمل. بشكر فريق ذا لي اكسبيرينس يلي 

كان كتير متعاون معنا. بشكرهم جميعا، و شكر خاص 
لليونيفيل يّلي زارونا وزاروا المشغل تبعنا وحّمسونا اكتر 

على الشغل. 

سليما مصطفى 
مشاركة في مشروع دعم فرص العمل والتمكين 

االقتصادي للنساء في حوال

علمتنا الدورة اشيا كتير بتخلينا نأّمن مدخول اكتر لعيلتنا. 
تعلمنا عن الخياطة، ادارة شغلنا  واموالنا، التسويق. 

استفدنا كتير من التدريب مع فريق "أمهات حول او"ذا لي 
اكسبيرينس" و "اليونيفيل" مشكورين كتير.

سكنة سكين 
مشاركة في مشروع دعم فرص العمل والتمكين 

االقتصادي للنساء في حوال

إليكم يا من كان له قدم السبق في ركب العلم والتعلم....
إليكم يامن بذلتم ولم تنتظروا العطاء..
إليكم ُأهدي عبارات الشكر والتقدير....

خالد ادريس
مشترك بمشروع ترويج ريادة األعمال ودعم المشاريع 

الناشئة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.

كانت تجربة اكثر من رائعة ومفيدة مليئة بالخبرات والمعلومات 
القيمة التي تفيد على كافة االصعدة ولبقية العمر واخص بالشكر 

المدرب ذو القلب الكبير ،االخالق،والبسمة الجميلة محمد البدوي الذي 
تولى تدريب مجموعتنا ساندنا وساعدنا بكل قدرته وطاقته النهاء 

دراسة الجدوى خاصتنا وايضا كل الشكر للمدربة مالك داغر, لينا جنبين، 
ميساء مقدادي، االنسة هبة اطرش، االنسة ماري مقدسي هؤالء 

السيدات الناجحات نتمنى ان نعمل معا في المستقبل وان تبصر 
مشاريعنا النور ويصبح الحلم واقعا وان نساهم معكم في المستقبل 

لنشر هذه الدورات على اكبر عدد ممكن من الشابات والشبان
تقييمي لكم **** نجوم وتركت النجمة الخامسة مع انكم 
تستحقونها فقط لكي تحسنوا اكثر وتطوروا من ادواركم 

وفعاليتكم اكثر

خالد فارس
مشترك بمشروع ترويج ريادة األعمال ودعم المشاريع 

الناشئة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.

كانت تجربة جيدة جدا وقيمة غنية بالمعلومات كيفية استغالل 
الموارد الطبيعية او البيئية المحيطة واالستفادة منها للحصول 

على المشاريع وطرق ادارتها وانجاحها وتحقيق الربح منها 
 Lee نحن بحاجة ماسة جدا في هذا الوقت لهذه خبرات

experice تمتلك كوادر من المدربين المتميزين في هذا المجال 
متل األستادة مالك داغر ارجو من الجميع المشاركة في هذه 

الدورات واالستفادة منها

مصطفى سليمان
مشترك بمشروع ترويج ريادة األعمال ودعم المشاريع 

الناشئة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.

إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم ...
حقا سعيتم فكان السعي مشكورا

فجزيل الشكر نهديكم وكلمات الشكر ال تكفيكم

لمياء المصري
مشتركة بمشروع ترويج ريادة األعمال ودعم المشاريع 

الناشئة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.


