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هذه الحملة الترويجية لفرص األعمال في المنطقة اليورومتوسطية، للمشاركة في اليوم يسرني أن أكون هنا 

 وكتلة بيروت "بيريتيك"لالستثمار و" ماأني"ّوأود أن أشكر شبكة . تحت رعاية معالي وزير االقتصاد والتجارة
 . اإلبداعية على تنظيم هذا الحدث المهم

 
يشجع االتحاد األوروبي فاعليات األعمال االبتكارية عبر الحدود على غرار هذا الحدث، مما يسمح 

اب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمجموعات الدولية والشركات المبتدئة وأصحاب المبادرات وأصح
  .  المتوسطية-ً معا وتحسين العالقات األوروبيةالمواهب في الخارج والمستثمرين بالعمل

  
وتعزيز شراكة األعمال هما في صلب حدث اليوم، والذي على الصعيد الدولي لمؤسسات ّإن دفع تنمية ا

 . يةٕ المهارات والمواهب اللبنانية واطالق الشرارة اإلبداعية اللبنانحشدسيشكل فرصة جيدة ل
 

 هذا ّنأل األعوام الماضية، وهو يؤمن في كما تعرفون، دعم االتحاد األوروبي القطاع الخاص في لبنان خال
 مليون يورو 70، جرى تخصيص أكثر من 2003ومنذ عام . لنمو واستحداث الوظائفلك ّالقطاع هو محر



وهذا . لتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم القطاع الخاص، وتحسين بيئة األعمال
ب بات في عملها اليومي بسبعقلعديد من الشركات اللبنانية الالدعم مناسب بصورة خاصة اآلن، حيث تواجه ا

 . األوضاع الصعبة في البالد والمنطقة
 

بفضل هذا الدعم المالي، يسعى االتحاد األوروبي إلى ضمان تمكن القطاع الخاص اللبناني المعروف و
على غرار  - حاضنات أعمال وكان تمويل . بديناميكيته وقدرته على التكيف من تطوير قدرته بشكل كامل

ٕالمؤسسات وابداعها وتنافسيتها، وايجاد تحسين جودة دعمو -  وكتلة بيروت اإلبداعية"بيريتيك"  آليات تمويل ٕ
 ومؤسسات عامة  في تحديث البنية التحتية الوطنية للجودةالمساهمةللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، و

  .أخرى من المبادرات التي قام بها االتحاد األوروبي في هذا المجال
  

وال بد من التشديد . خاص دور رئيسي يؤديه في التنمية االقتصادية للبالدّإننا على قناعة من أن للقطاع ال
على أن النمو االقتصادي المستقبلي وفرص العمل ستنشأ بصورة متزايدة عن االبتكار في المنتجات 

ًفاالبتكار ال يشكل استثمارا أساسيا لمستقبل االتحاد األوروبي فحسب، بل إنه . والخدمات ونماذج العمل ً
 واثقون ّكما أنناونحن سعداء لرؤية هذه القدرة الكبيرة لدى أصحاب المبادرات اللبنانيين، . ًسي للبنان أيضاأسا

 . في قدرة البالد ومستقبلها
  

آالن حكيم والمنظمين على جهودهم الدكتور دعوني أنهي كلمتي بشكر معالي وزير االقتصاد والتجارة 
  .األوروبي ولبنانالمستمرة لتعزيز التعاون بين االتحاد 

  
  . ًأشكركم جميعا على حسن إنصاتكم وأتمنى أن تتكلل أعمال مؤتمركم بالنجاح

  
*** 


