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 حضرة السيدات والسادة،
 الصديقات واألصدقاء األعزاء،

 

 . إنه لشرف وسعادة أن أآون معكم الليلة لالحتفال بالعيد العاشر لمؤسسة بيريتك

 األوروبي والليلة هي أيضًا مناسبة ممتازة لالحتفال بستة أعوام من التعاون الوثيق والمثمر بين االتحاد
 .وبيريتك من أجل تنمية القطاع الخاص اللبناني ودعمه

، قّدمنا 2003فمنذ عام . أساسي لتحسين الظروف الحياتية للشعب اللبنانيهو  ًاتنافسيًا خاص عًاإن قطا
سة صغيرة ومتوسطة الحجم لكي تتمكن من  مؤس500 مليون يورو لتطوير قدرات أآثر من 68أآثر من 
 وظيفة بصورة مباشرة والمساهمة في نشوء 5.500العالمية، واستحداث أآثر من وق في السالمنافسة 

 . ستقطب االستثمارات األجنبيةلألعمال تسمح باستحداث الوظائف وتمة مالءأآثر بيئة 

 1.5 بأآثر من 2006 تؤدي بيريتك دورًا محوريًا في هذا اإلطار، وهذا ما دفعنا إلى دعمها منذ عامو
أفضل التجارب األوروبية في تقنيات احتضان التماثل مع و خالل اإلفادة من الخبرات منمليون يورو 

 .األعمال

 :، وجاءت النتائج ملفتةسجًال حافًال من اإلنجازاتبيريتك لقد قطعت 

o  مؤسسة70استضافة  

o  ناضجة وتتمتع باآتفاء ذاتي باتت اليوم مؤسسات مؤسسة 40تخرج  

o  وظيفة ذات قيمة مضافة 150استحداث أآثر من  

o  صاحب مبادرة200تدريب أآثر من  

 

إن بيريتك مؤسسة رائدة، فهي تدعم اإلبداع اللبناني وتنمي األفكار االبتكارية الملهمة القادرة على المنافسة 
 . على الصعيد الدولي



 2

لبناني والسيما المؤسسات الصغيرة ويستمر االتحاد األوروبي في التزامه دعم تطوير القطاع الخاص ال
وقد قّدمنا دعمًا آبيرًا لهذه المؤسسات خالل األعوام الماضية من خالل برامج ناجحة . والمتوسطة الحجم

ومؤسسة ) ELCIM(والمرآز األوروبي اللبناني للتحديث الصناعي ) Qualeb(مثل برنامج الجودة 
 ومستشارين في تسهيل استحداث هذه إلى شرآاء عملفقد تحولت وبالنسبة إلى آثيرين منكم، . آفاالت

 . األعمال والنمو

. ه هم الفاعلون األساسيون في بناء مستقبلهفمواطنو ،يثق االتحاد األوروبي في قدرة هذا البلد ومستقبله
استخدامها في الشباب اللبنانيين تعين على أصحاب المبادرات وبيريتك واحدة من األدوات الكثيرة التي ي

 . ل لم يكن لديهم الفرصة الستخدام قدراتهم بشكل آخرحا

 ألنكم آأصحاب مبادرات ورجال وسيدات أعمال ومؤسسات حديثة وجودي بينكممحظوظة لأشعر بأّني 
النشأة ومستثمرين تشكلون محرك النمو واستحداث الوظائف، ويمكنكم أن تقدموا مساهمة آبيرة للتنمية 

 .  يمنح لبنان التقدم واالستقراراألمر الذيلمنطقة، االجتماعية واالقتصادية لهذه ا

  .طاب مساؤآمشكرًا و
  

 

 
 

 

 

 

 


