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 آلمة السفيرة أنجلينا أيخهورست
 األوروبي في لبنانرئيسة بعثة االتحاد 

 
 

 لدعم جمعية تطوير األعمال في طرابلسالجديد مشروع االتحاد األوروبي إطالق 
 الممول من االتحاد األوروبي" تعزيز تنافسية القطاع الخاص اللبناني"من ضمن برنامج 

 
 2011 نيسان 13طرابلس، 

 
*************** 

 
 معالي الوزير محمد الصفدي،

 حضرة السيدات والسادة،
 

إنه لمن دواعي سروري أن أآون معكم اليوم في طرابلس إلطالق المرحلة الثانية من مشروع االتحاد األوروبي لدعم جمعية 
 . تطوير األعمال في طرابلس

 
 2006 في عام نا بدأفقد. الناجح من التعاون إن لبعثة االتحاد األوروبي وجمعية تطوير األعمال في طرابلس تاريخ عريق

لكن قبل المال، آانت هناك األفكار والرؤية، وأنا .  حاضنة لألعمالخبراء أوروبيين للمساعدة في إنشاءبتقديم هبة وتأمين 
 . مسرورة بوجودي هنا اليوم مع هذا العدد الكبير منكم

 
طريقًا طويلة م زتوعة من الشرآاء المتحمسين، اجتعلى يد مجم من الصفر جمعية تطوير األعمال في طرابلسومنذ إنشاء 

 وظيفة نوعية من خالل نشاطات الدعم 300 استحداث أآثر من فتّم .ًا مهمة أهدافين بنجاح العديد من التحديات ومحققنمتخطي
ن طرابلس وشمال لبنان بالنسبة إلى سكاتطوير األعمال في طرابلس قصة نجاح وتمثل جمعية . المختلفة للمؤسسات المحلية

 . عمومًا
 

فطبيعتها المختلطة فضًال عن .  بين القطاعين العام والخاص في لبنانعمل مشتركآما تشكل الجمعية مبادرة رائدة، فهي ثمرة 
بي اإليجاتعاونها مع العديد من الجامعات يجعلها فاعًال يحتل موقعًا فريدًا في دعم التنمية االقتصادية وتعزيز وقعها االجتماعي 

 .توفير التربية على روحية المبادرةو
 
وضمت هذه الشبكة إلى جانب . ، تم إطالق أول شبكة لبنانية لمراآز تطوير األعمال2007في شهر آذار دعوني أذّآر أنه و

عناصر فاعلة في اليوم  في صيدا، وقد باتت هذه المراآز SouthBIC في بيروت وBerytechمرآز طرابلس مرآزي 
 .  األعمال هذهنا توسعًا وترآيزًا ألعمال مراآز تطوير، شهد2007ومنذ عام .  االقتصادي والمؤسسي اللبنانيالنسيج

 
واليوم، نطلق مرآز االبتكار الجديد والخدمات التابعة في منطقة عكار، بما يسمح بتغذية قطاعات جديدة وباستفادة المناطق 

متأآدون من  االقتصادي في هذه المنطقة، وإننا على استحداث الوظائف والنموآبيرة قدرة توجد . صها االقتصاديةالنائية من فر
 . ع هذا النمو في دفجمعية تطوير األعمال في طرابلسالدور اإليجابي الذي يمكن أن تؤديه 

 
 حضرة السيدات والسادة، 

 
أآثر   االتحاد األوروبيوفر، 2004فمنذ عام . ينفي تحسين الظروف المعيشية للبناني أساسي تنافسيًامزدهرًا و  قطاعًا خاصُاإن

 مليون يورو لتطوير قدرة المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم على المنافسة في السوق العالمية، 33من 
 . والستحداث الوظائف والمساهمة في إيجاد بيئة عمل أفضل تؤدي إلى استحداث األعمال واستقطاب االستثمار األجنبي

 
 وسوف يوفر. من أجل استحداث الوظائفآافة  تنويعه في األراضي اللبنانيةمن الضروري االستمرار في تطوير االقتصاد وو

لكفاالت اسعة من النشاطات، آالدعم  من خالل مجموعة و2015-2010 مليون يورو إضافية للفترة 22االتحاد األوروبي 
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شبكة مراآز تطوير د والتجارة ودة إدارة الجودة في وزارة االقتصاوالمرآز األوروبي اللبناني للتحديث الصناعي ووح
 . األعمال

 
 التي آانت شريكًا أساسيًا في إنشاء الشبكة فريقه في الوزارةمعالي وزير االقتصاد والتجارة وبصورة خاصة أوّد أن أشكر 

 تب إدارة المشاريع في رئاسة مجلس الوزراءآما أوّد أن أعرب عن تقديري لمك. اللبنانية لخدمات احتضان األعمال وتطويرها
 .لتعاونه المثمر

 
 ألنكم آأصحاب مبادرات ورجال وسيدات أعمال وشرآات مبتدئة  في طرابلس اليوم بأنني محظوظة لوجودي بينكمأشعر

القتصادية ية واوفي إمكانكم المساهمة بدرجة آبيرة في التنمية االجتماع. ومستثمرين تشكلون محرك النمو واستحداث الوظائف
 .التقدم واالستقرار لهذه المنطقة عبر المساعدة في

 
 . على حسن إنصاتكمشكرًا

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


