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Dear Guests, 

It gives me great pleasure to welcome you to 
the first edition of the Lebanese SME Forum. 
This year’s event, “Your Needs, Our Challenges”, 
is under the patronage of His Excellency, the 
President of the Republic of Lebanon, General 
Michel Aoun, in collaboration with the Central 
Bank of Lebanon.

Lebanon has built a reputation for a vibrant entrepreneurial market and a 
strong base for SMEs. However, despite many successful initiatives that 
have targeted this category of enterprises over the past years, the overall 
effect remains suboptimal due to a number of hurdles, such as access 
to capital, proper frameworks for the development of SMEs, modern 
infrastructure, and adequate support to ensure long-term sustainability and 
growth. This interactive SME Forum looks forward to address these gaps in 
the ecosystem and constitute a yearly platform for new accomplishments.

The event focuses on addressing SME needs and challenges that were 
gathered by the Ministry of Economy and Trade through a series of 
interactions with SMEs, representatives from private and public sector 
organizations, international donors, and NGOs. With a number of 
distinguished speakers and panelists and a select audience representing 
the SME and business ecosystems, we aim to identify a number of 
actionable and practical recommendations that the Ministry along with 
other stakeholders will follow up on through new initiatives.

RAED KHOURY  
Minister of Economy and Trade
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PROGRAM

8:30 am – 9:00 am
registration and Morning Coffee

9:00 am – 10:00 am
Opening Ceremony

speeches
•     Mr. Mohamad Choucair, President, CCIAB
•     Mr. Riad Salameh, Governor, BDL
•     H.E. Raed Khoury, Minister, Ministry of Economy and Trade
•     H.E. General Michel Aoun, President, Republic of Lebanon

10:00 am – 10:30 am
Coffee break and networking

10:30 am – 12:00 pm
Overview of the Main Challenges Facing SMEs 

Keynote
•     H.E. Hussein El Hajj Hassan, Minister, Ministry of Industry

Panel
Adequate infrastructure and legislation are fundamental needs for a 
proper business environment. This panel will examine infrastructure and 
legislation gaps and ways to address them on the short and long terms. 
Panelists will aim towards practical recommendations on topics such 
as opening and closing a business, SME registration, access to proper 
communication, and transportation grids and related topics.

Moderator
-     Mr. Nicolas Chammas, Chairman, Beirut Traders Association

Panelists
-     Dr. Fadi Gemayel, President, Association of Lebanese Industrialists
-       Mrs. Yasmina El-Khoury, Head of Business Environment and Innovation, 
       Presidency of the Council of Ministers
-     Mr. Badri Daher, Director General, Lebanese Customs
-     H.E. Cesar Abi-Khalil, Minister, Ministry of Energy and Water
-     H.E. Jamal Jarrah, Minister, Ministry of Telecom

12:00 pm – 12:15 pm
News of the Sector and Success Stories
Short interventions to highlight achievements and support programs in 
the sMe space 
-      Ms. Basma Abdul Khalek, Economist and Program Coordinator,  
       Institut des Finances, Basil Fuleihan
-     Mr. Romen Mathieu - Managing Director of the EuroMena Funds
-     Mr. Shadi Banna, CEO, Potential

12:1 5pm – 1:45 pm
Filling the Gaps in the Funding Spectrum and Easing Access to Capital 

Keynote
-     Mr. Toufic Dabboussi, Chairman, Chamber of Commerce, Industry & 
       Agriculture of Tripoli & North Lebanon

Panel
Recent years have seen the introduction of a number of funding tools 
for SMEs and startups including debt and equity instruments. Despite 
this significant progress, several gaps remain in terms of funding at 
the growth stage, ease of access to capital for entrepreneurs, scope of 
coverage of industries and regions, and other elements that can benefit 
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from improvement. This panel will discuss shortcomings in existing 
funding options and solutions to address them, how to encourage 
investment in SMEs operating in traditional economic sectors, and ways 
to engage the private sector and large incumbent businesses to invest 
in SMEs and act as their channel partners.

Moderator
-     Mr. Tony Fenianos, Chief Credit and Risk Officer, Cedrus Bank

Panelists
-     Mr. Jimmy El Azar, Head of Investment Finance, SGBL
-      Dr. Marwan Barakat, Group Chief Economist and Head of Research at 
       Bank Audi SAL
-     Dr. Khater Bou Habib, Chairman and General Manager, Kafalat
-     Mr. Wael Hamdane, Head of Financing Unit, BDL
-     Mr. Peter Mousley, Program Director, World Bank
-     Mr. Max Zaccar, President, ACAL

1:45 pm – 2:00 pm
News of the Sector and Success Stories
Short interventions to highlight achievements and support programs in 
the sMe space
-     Mr. Sami Abou Saab, CEO, Speed@BDD
-       Mr. Abdallah Jabbour, Managing Director, Lebanon for Entrepreneurs

2:00 pm – 3:15 pm
Lunch (Sponsored by Bank Audi SAL)

3:15 pm – 5:00 pm
Taking Advantage of Promising Traditional and Emerging Sectors

Keynotes
-     H.E. Avedis Guidanian, Minister, Ministry of Tourism
Panel
Lebanon boasts strong potentials that stem from its qualified and 
diverse human capital, geographic location and climate, diversity and 
creativity of its economic sectors from traditional activities such as 
crafts and agriculture, to trending areas such as information technology 
and pharmaceuticals. These factors bring a strong promise of economic 
prosperity that must undoubtedly receive close support and attention 
from Government. This panel will discuss support programs and 
opportunities for traditional and emerging sectors of the Lebanese 
economy, and will touch upon market expansion locally and in foreign 
markets.

Moderator
-     Mr. Yasser Akkaoui, Editor in Chief, Executive Magazine

Panelists
-     Mr. Tony Ward, International Designer
-     Mr. Mounir Bissat, General Secretary, Syndicate of Agri-Industry
-     Mr. Rida Shayto, Vice President, Order of Pharmaceutical Industries
-     Mr. Philippe Lazzarini, UN Deputy Special Coordinator, RHC, UNDP  
      Resident Representative  
-     H.E. Christina Lassen, Head of the Delegation of the European Union 
      to Lebanon
-     H.E. Raya Hassan, Chairman and General Manager, Tripoli Special  
      Economic Zone

5:00 pm – 5:30 pm
Announcements and Closing Remarks
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H.E. RaEd KHouRy, MinistER, MinistRy 
of EconoMy and tRadE

Raed Khoury, the Minister of Economy and 
Trade, is the founder of Cedrus Invest Bank 
and Cedrus Bank SAL. As a former director at 
BARCLAYS WEALTH, Khoury was in charge of 
team bankers that covered the MENA and Gulf 
region. He spent more than seven years with 
Audi Group Holding where he held Senior 
Management positions in Private Banking in 
Lebanon, Switzerland and Saudi Arabia. Khoury 
is a Chartered Financial Analyst holding a BA 
in economics and a Master’s degree in banking 
and Finance from the American University of 
Beirut.

MR. Riad salaMEH, GovERnoR, Bdl

Riad Salameh is the Governor of Banque du 
Liban since 1993. His high dedication and strong 
capacity allows him to represent Lebanon as its 
Governor at the International Monetary Fund 
and the Arab Monetary Fund. In addition, he 
chairs the Higher Banking Commission, the 
Special Investigation Commission, and the 
Capital Markets Authority. Salameh received 
numerous awards including the Doctorate 
Honoris Causa in Human Letters from the 
Lebanese University, the Officer of the Legion of 
Honor from French President Nicolas Sarkozy, 
and the Arab Creativity Award in Economics. 
He was as well the first Arab Central Bank 
Governor who was honored at the New York 
Stock Exchange. Salameh graduated with a 
BA degree in Economics from the American 
University of Beirut.
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MR. MoHaMad cHoucaiR, PREsidEnt, 
cciaB

Mohamed Choucair, who became in 2012 
the Chairman of the Association of the 
Mediterranean Chambers of Commerce 
and Industry, is today the Chairman of the 
Federation of the Chambers of Commerce, 
Industry and Agriculture in Lebanon (FCCIAL). 
Prior to his current assignment, Choucair was 
Board Member and Treasurer of the ICC – 
Lebanon, Member at the Board of the Chamber 
of Commerce, Industry and Agriculture of 
Beirut & Mount Lebanon, and was appointed 
Honorary Consul of the Republic of San 
Marino. He contributed to the foundation of 
the Lebanese Franchise Association and was 
elected Vice President till 2010. 

MASTER OF CEREMONY

MRs. JEssy tRad Kastoun

Jessy Trad Kastoun is the Head of the Business 
News Department at MTV Lebanon, and the 
Senior Producer as well as Main Anchor for all 
business news at MTV since 2009. She was 
previously the producer of business news and 
an anchor at Al Hura TV channel, a Middle East 
Broadcasting Network, and CNBC Arabia. Jessy 
has in addition taught several courses at the 
University of Saint Joseph in Beirut. Kastoun 
holds a Bachelor’s degree in Communication 
and Media Studies from the Lebanese University 
and has proceeded her studies in International 
Business at the Australian University of 
Wollongong.
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H.E. HussEin El HaJJ Hassan, 
MinistER, MinistRy of industRy

Hussein Hajj Hassan is the current Minister 
of Industry. In 2009, he was named Minister 
of Agriculture and was reappointed in June 
2011 as the Minister of Agriculture, then as the 
Minister of Industry between 2014 and 2016. 
Moreover, he was elected MP of the Beqaa's 
Baalbeck/Hermel constituency in 2000, 2005 
and 2009. From 2000 to 2005, Hussein Hajj 
Hassan led the parliamentary commission on 
agriculture and tourism. In 1987, he received a 
PhD in Molecular Biophysical Chemistry from 
the University of Orléans, France.

KEYNOTE

MR. nicolas cHaMMas, cHaiRMan, 
BEiRut tRadERs association

Nicolas Chammas has been the Chairman 
of Beirut Traders Association since 2010. 
He is a member of the Board of Trustees - 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
and is the former president of the MIT Alumni 
Association. Chammas is the Vice Chairman 
at Cedrus Bank SAL and a Managing Partner 
at Elie D. Chammas & Co. He graduated with 
distinction from the American University of 
Beirut, the MIT, and Harvard Business School 
and holds a BA in Engineering, a Master of 
Science in Civil Engineering, and a Master in 
Business Administration.

MODERATOR
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MRs. yasMina El KHouRy, HEad 
of BusinEss EnviRonMEnt and 
innovation, PREsidEncy of tHE 
council of MinistERs

Yasmina El Khoury is the Head of business 
environment and innovation at the Prime 
Minister’s Office and was previously an equity 
strategist at Deutsche Bank New York. Since 
2010, she has lead several investment climate 
reform projects, including the drafting of new 
legislations crucial to improving the Lebanese 
business environment. Recently, Yasmina 
has been leading an initiative on promoting 
startups and enabling the innovation 
ecosystem. Yasmina earned her MA and her 
MPhil in Economics from Columbia University 
and her Economics and Mathematics BA from 
AUB, where she taught economics.

dR. fady GEMayEl, PREsidEnt, 
association of lEBanEsE 
industRialists

Fady Gemayel is the President of the Lebanese 
Industrialists Association and the Chairman 
of Gemayel Frères, Société Libanaise de 
Carton, Blue Pack SAL, and GEMDOUBS in 
Novillars, France. He is the President of the 
Syndicate of the Owners of Paper & Packaging 
Industries in Lebanon, the Arab Federation 
for Paper, Packaging and Printing Industries, 
and a member of the Technical Association of 
Paper & Pulp International USA and Canada, 
of the ILO Governing Body, and of the 
European Federation of Corrugated Cardboard 
Manufacturers. Gemayel holds a PhD from 
Université Paris 1 Sorbonne.
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MR. BadRi daHER, diREctoR GEnERal, 
lEBanEsE custoMs

Badri Fouad Daher has been the Director 
General of Lebanese Customs since March 
2017. He was recruited as Customs Controller in 
1994, and got promoted to Customs Inspector 
in 2003. Prior to that, he held the position of 
Chief Inspector. Daher assisted several training 
courses in Lebanon and abroad, and headed a 
number of committees on Customs matters. 
He is also the author of "Al- WAFI in Legislative 
and organizational texts regarding Customs 
warehouses and private warehouses in the free 
zone", and holds a Master's degree in Law from 
the Lebanese University.

H.E. cEsaR aBi KHalil, MinistER, 
MinistRy of EnERGy and WatER

Cesar Abi Khalil, has been serving since 
December 2016 as Minister of Energy and 
Water, and is a member of various ministerial 
committees. Prior to taking office, he was an 
Advisor to the Minister of Energy and Water, 
and the Minister of Foreign Affairs. Cesar ran 
for Parliamentary elections as a representative 
of the FPM in 2009, and is today the Founder 
and Director of Fundamentals SAL, a real estate 
construction company with development 
projects spanning Lebanon and Iraq. Abi Khalil 
holds a Master’s degree in Civil Engineering 
from Saint Joseph University.
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H.E. JaMal JaRRaH, MinistER, 
MinistRy of tElEcoM

Jamal Jarrah is the Minister of Telecommunications. 
He spent five years as a Financial and 
Administrative Manager in an electric equipment 
company in Jordan. He then moved to BankMed 
and became the Manager of Jeb Jennine branch. 
Later, Jarrah was assigned as the Regional 
Manager of BankMed for all the Bekaa region, 
and was elected as a member of Parliament 
for West Bekaa in 2005 and 2009. He received 
a BA in Business from the Lebanese American 
University and a MBA from the American 
University of Science and Technology.

MR. RoMEn MatHiEu, ManaGinG 
diREctoR of tHE EuRoMEna fund

Romen Mathieu is the Co-Founder and 
Managing Partner of the EuroMena Funds as 
well as a Board Member of the International 
Chamber of Commerce - Lebanon. Having 
more than 20 years of experience, Mathieu is a 
board member of the First National Bank SAL, 
the Chairman of Khoury Home SAL, and the 
Vice-Chairman of Al Oyoun Al Dawli Hospital, 
Egypt. Previously, he was a Partner of Ernst & 
Young Corporate Finance and M&A in France. 
He holds a BA and Master’s degree in Finance 
and another Master’s degree in Management 
from the Sorbonne University.
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KEYNOTE MODERATOR

MR. tony fEnianos, cHiEf cREdit 
and RisK officER, cEdRus BanK

Tony Fenianos is currently in charge of credit 
and risk management in both Cedrus Bank 
and Cedrus Invest Bank. He started his career 
in 1999 with bank BEMO. He was appointed as 
one of the core group to establish and manage 
bank Bemo Saudi Fransi. He has been assuming 
senior roles and responsibilities in credit and 
risk management since early 2006. He joined 
Cedrus Group in February 2015. Fenianos holds 
a Master’s degree in Business Administration 
and a BA in Economics. 

cHaiRMan, cHaMBER of coMMERcE, 
industRy & aGRicultuRE of tRiPoli 
& noRtH lEBanon

Toufic Dabboussi is the President of the 
Chamber of Commerce, Industry and 
Agriculture of Tripoli and North Lebanon 
and the President of the Mutual Fund for the 
Members of the Chamber of Commerce, 
Industry and Agriculture in Lebanon. He is 
also the President of the Business Incubation 
Association in Tripoli – BIAT, the Board of 
Trustees of the Conciliation and Arbitration 
Center in Tripoli and North Lebanon and the 
Vice-President of the Federation of Chambers 
of Commerce, Industry, and Agriculture in 
Lebanon. Dabboussi is also the President of 
“Dabboussi Group Holding”. 
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JiMMy El azaR, HEad of invEstMEnt 
financE, sGBl

Jimmy El Azar is currently Manager and 
Head of Investment Finance at SGBL. He 
joined SGBL in 2014 where he helped set up 
Investment Finance and presently oversees, 
amongst others, Corporate & Venture Finance, 
Structured Finance, Fund Placements and SGBL 
Equity and Hybrid Principal Investments. Jimmy 
also co-leads on strategic M&A transactions for 
the bank, represents SGBL on the boards of 
several VC funds, and sits on the Investment 
Committee of the Cedar Mundi Fund. Jimmy 
has held previous roles such as Asset Manager 
at DeaconCapital – London, and Risk Analyst at 
GLG Partners.

MaRWan BaRaKat,GRouP cHiEf 
EconoMist and HEad of REsEaRcH 
at BanK audi sal

Marwan S. Barakat is the Group Chief Economist 
and Head of Research at Bank Audi SAL since the 
mid-1990s. This research department covers a 
wide range of economic, sectoral, and market 
reports, important to the MENA region economy 
and sectors of activity. He held various teaching 
positions at the Lebanese American University 
and the American University of Beirut, and 
lectured in a large number of conferences and 
seminars in Lebanon, the MENA region, Europe, 
and the United States. Barakat holds a PhD in 
Economics from the University of Leeds in the 
United Kingdom. 
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dR. KHatER Bou HaBiB, cHaiRMan 
and GEnERal ManaGER, Kafalat

Khater Bou Habib is the Chairman and 
General Manager of the National Institute for 
the Guarantee of Deposits and Kafalat. He 
occupied the position of delegated member of 
the board of directors and the Vice President 
of the Lebanese Swiss Bank. Bou Habib holds 
a BA in Economics, an MA in Economics 
and Governmental Studies, and a PhD in 
Government and Social Anthropology, all from 
the University of Manchester.

MR. WaEl HaMdan, HEad of 
financinG unit, Bdl

Wael Hamdan is the Executive Director at 
Banque du Liban and Head of the Financing Unit 
since 1996. He is also Head of the Finance Unit 
at Middle East Airlines since 1998. Previously, 
he was appointed as Deputy Director at the 
Banking Control Commission at Banque du Liban 
(1984-1995). He is a member in the Lebanon 
Association for Certified Public Accountants. 
He holds a Bachelor’s degree in Business 
administration and a Master’s degree in Money 
and Banking from AUB. He also has the Certified 
Public Accountant, CPA (May 1993).
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MR. PEtER MouslEy, PRoGRaM 
diREctoR, WoRld BanK

Peter Mousley is currently a Program Leader in 
the Equitable Markets, Finance, and Institutions 
Global Practices Group based in the World 
Bank regional office in Beirut, managing World 
Bank Group lending operations and advisory 
work across the Middle East. Mousley has 
extensive prior experience in Eastern Europe, 
Africa, China, and Latin America. He has post 
graduate degrees in Economics and Philosophy 
from the London School of Economics, UK.  
Mousley has publications covering a range of 
issues including investment, climate, growth, 
and jobs, SMEs, and Public Private Partnerships 
(PPPs).

MR. Max zaccaR,PREsidEnt, acal

Chairman and General Manager of Commercial 
Insurance since 1978 for which he managed the 
Saudi Arabia branch for 15 years, Zaccar is now 
the President of Association des Compagnies 
d’Assurance au Liban and Chairman of the Marinc 
Committee of ACAL. He is also the President 
and Chair of the General Arab Insurance 
Federation since 2016, and is a lecturer at the 
Institut Supérieur des Sciences de l’Assurance 
(ISSA) at USJ. Zaccar holds a BA in Science 
from the Centre d’Etudes Mathématiques and 
an electric engineer degree from the Institut 
Supérieur d’Electronique de Paris.
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KEYNOTE

H.E. avEdis Guidanian, MinistER, 
MinistRy of touRisM

Avedis Guidanian is the Minister of Tourism. 
He joined the Tashnag party in 1985. He was 
elected as member of the party's Central 
Committee in 1998 and as the Director of 
the Central Committee Offices of the party 
from 2001 to 2005. Guidanian was appointed 
Director of Radio Van in November 2009 and 
still runs it till today. He was elected as the 
Deputy Secretary General of the Tashnag Party 
in 2015. He holds a Bachelor's degree in Physics 
from the Lebanese University.

MODERATOR

MR. yassER aKKaoui, EditoR in cHiEf, 
ExEcutivE MaGazinE

Yasser Akkaoui is the Publisher of Executive 
Magazine since 2001. He is a member of the 
Organization for Economic Co-operation 
and Development in the MENA region and 
the Regional Consultant for the Center for 
International Private Enterprise. In 2015, he 
was elected board member of the Lebanese 
Order of the Press. Akkaoui teaches business 
ethics and entrepreneurship at the American 
University of Beirut and chairs the advisory 
board of the Lebanese American University 
Business School.
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tony WaRd, intERnational dEsiGnER

Tony Ward Couture is a Fashion House that 
shows at the Paris Fashion Week. The designer 
graduated from L’École de la Chambre 
Syndicale de la Couture Parisienne, and 
deepened his knowledge at Dior, Chloé, and 
Lanvin for seven years in Paris before creating 
his own brand. Tony Ward transformed his 
family’s couture house established by his 
father in 1952, into an international brand. Aptly 
named ¨The Architect of Detail¨, he draws his 
inspiration from contemporary Architecture, 
which helps him envision sculptural forms, 
create innovative techniques, and play with the 
boundaries of light and transparency.

MouniR Bissat, GEnERal sEcREtaRy, 
syndicatE of aGRi-industRy

Mounir Bissat is the Secretary General of the 
Syndicate of Agri-Industry. He also serves as the 
General Secretary for Public Affairs and Head 
of Trade Exportation Council at the Association 
of Lebanese Industrialists. He is a lecturer 
at the American University for Science and 
Technology and Chairman of the GS1 Lebanon.
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MR. Rida sHayto, vicE PREsidEnt, 
oRdER of PHaRMacEutical 
industRiEs

PHiliPPE lazzaRini, un dEPuty 
sPEcial cooRdinatoR, RHc, undP 
REsidEnt REPREsEntativE  

Rida Shayto is Vice President at the Order of 
Pharmaceutical Industry in Lebanon (SPIL), and 
an Advisor at Algorithm SAL. Rida has over 40 
years of experience in the pharma business, 
with many responsibilities in sales, product 
development, regulatory, medical, pricing, 
and public affairs. He graduated in 1974 with a 
Bachelor’s degree in Chemistry.

Since August 2015, Philippe Lazzarini has been 
assigned by the UN Secretary-General as the 
UN Deputy Special Coordinator in Lebanon, 
UN Resident and Humanitarian Coordinator 
in Lebanon and UN Development Program 
Resident Representative. Previously, he held 
a number of senior positions in the UN for the 
Coordination of Humanitarian Affairs. Lazzarini 
served for 10 years with the International 
Committee of the Red Cross as the Deputy 
Head of Communication, Head of the ICRC 
delegation in Rwanda, Angola, and Sarajevo, 
and as an ICRC delegate in Southern Sudan, 
Jordan, Gaza, and Beirut.
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cHRistina lassEn, HEad of tHE 
dElEGation of tHE EuRoPEan union 
to lEBanon

H.E. Raya Hassan, cHaiRMan and 
GEnERal ManaGER, tRiPoli sPEcial 
EconoMic zonE

Christina Lassen has been the Head of 
Delegation of the European Union to Lebanon 
since September 2015 following her position 
as Head of Department for Security Policy and 
Stabilization at the Danish Ministry of Foreign 
Affairs. She was previously Ambassador of 
Denmark to Syria and Jordan (2009-2012). 
She was also Head of Cabinet to the Danish 
Permanent Secretary of State for Foreign 
Affairs, Special Advisor to Danish Prime 
Minister, and First Secretary at the Embassy of 
Denmark in Washington. Lassen holds a Master 
in Business and International Relations from the 
Copenhagen Business School.

Raya Hassan is the Chairman-General Manager 
of the Tripoli Special Economic Zone. From 
November 2009 until June 2011, Hassan 
served as the Minister of Finance in Lebanon. 
Previously, she was an Advisor to the Minister 
of Economy and Trade and supervised the 
implementation of expenditure management 
reforms at the Ministry of Finance. She served 
as Project Director at the Prime Minister’s Office. 
Hassan holds a Master’s degree in Business 
Administration from George Washington 
University and a Bachelor’s degree in Business 
Administration from the American University of 
Beirut.
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Contributing to economic growth is something that SGBL believes in and 
strives for constantly. That’s why we’ve partnered with several of the most well-
established companies and brands in the country, in support of economic activities 
that lead to national prosperity and continuous progress. 
It’s SGBL’s way of getting the economy moving. 

A SQUARE CAN HELP TURN 
THE ECONOMY AROUND
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Earn ١٫٥ Miles on each ١$ spent with your LGB BANK credit card, and travel to more than ٥٥ destinations anywhere anytime. 

Choose from a wide selection of airways: MEA, Air France, Lufthansa, British Airways, Alitalia, Emirates, Qatar Airways and many more.

Enjoy the online instant redemption to book your tickets or travel packages at your convenience.

LGB Miles Program

More Miles, More Destinations
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PANTONE 334 C
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مجلس  رئيس  الحسن،  ريا  السابقة  الوزيرة  معالي 
اإلدارة والمدير العام للمنطقة االقتصادّية الخاّصة 

في طرابلس

العاّم  والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  هي  الحسن  ريا 
كانت  طرابلس.  في  الخاّصة  االقتصادّية  للمنطقة 
وزيرة   2011 حزيران  إلى   2009 الثاني  تشرين  منذ  الحسن 
وزير  مستشارة  ريا  كانت  ذلك،  قبل  لبنان.  في  المالّية 
االقتصاد والتجارة ومراقبة تنفيذ إصالحات إدارة النفقات 
مكتب  في  المشاريع  كمديرة  وعملت  المالّية،  وزارة  في 
رئيس الوزراء. حصلت الحسن على شهادة ماجستير في 
شهادة  وعلى  واشنطن  جورج  جامعة  من  األعمال  إدارة 
األميركّية  الجامعة  من  األعمال  إدارة  في  بكالوريوس 

في بيروت.

االّتحاد  بعثة  رئيسة  الّسن،  كريستينا  السّيدة 
األوروبي في لبنان 

االّتحاد  بعثة  رئيسة  منصب  الّسن  كريستينا  تشغل 
كرئيسة  منصبها  بعد   2015 أيلول  منذ  لبنان  في  األوروبي 
في  االستقرار  وتحقيق  األمنّية  السياسات  إدارة  قسم 
السابق  في  الّسن  كانت  الدانمركّية.  الخارجّية  وزارة 
ومديرة   ،)2009-2012( واألردن  سوريا  في  الدنمارك  سفيرة 
والمستشارة  الدائم،  الدانمركي  الخارجّية  وزير  مكتب 
األولى  والسكرتيرة  الدنمركي  الوزراء  لرئيس  الخاّصة 
في سفارة الدانمرك في واشنطن. تحمل الّسن شهادة 
كلّية  من  الدولّية  والعالقات  األعمال  إدارة  في  ماجستير 

األعمال في كوبنهاغن.
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السّيد فيليب الزاريني، نائب المنّسق الخاّص لألمم 
المّتحدة في لبنان

فيليب  المّتحدة  لألمم  العام  األمين  عّين   ،2015 آب  منذ 
للبنان،  المّتحدة  لألمم  الخاّص  المنّسق  كنائب  الزاريني 
في  اإلنساني  والمنّسق  المقيم  المّتحدة  األمم  منّسق 
اإلنمائي.  المّتحدة  األمم  لبرنامج  المقيم  والممّثل  لبنان 
الكبرى  المناصب  من  العديد  السابق  في  الزاريني  شغل 
كما  اإلنسانّية.  الشؤون  لتنسيق  المّتحدة  األمم  في 
للصليب  الدولّية  اللجنة  مع  سنوات   10 لمّدة  عمل  أّنه 
اللجنة  رئيس وفد  االتصاالت،  رئيس قسم  األحمر كنائب 
الدولّية للصليب األحمر في رواندا، أنغوال وسراييفو، كما 
سودان  في  األحمر  للصليب  الدولّية  لّلجنة  كمندوب 

الجنوبّية، األردن، غّزا وبيروت.

الصناعات  نقابة  رئيس،  نائب  شعيتو،  رضى  السّيد 
الدوائّية

رضا شايطو هو نائب رئيس نقابة مصانع األدوية في لبنان، 
رضا  يتمّتع  ش.م.ل.   Algorithm شركة  في  ومستشار 
الصيدالنّية،  األعمال  مجال  في  الخبرة  من  سنة  بأربعين 
تطوير  المبيعات،  في  المسؤولّيات  من  الكثير  لديه  كما 
التسعير  الطّبي،  المجال  التنظيمي،  المجال  المنتجات، 
مع   1974 العام  في  شايطو  تخّرج  العاّمة.  والشؤون 

شهادة بكالوريوس في الكيمياء.
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الصناعات  نقابة  العام،  األمين  بساط،  منير  السّيد 
الغذائّية

الغذائّية.  الصناعة  لنقابة  العام  األمين  هو  بساط  منير 
ورئيس  العاّمة  للشؤون  العام  كاألمين  أيضًا  يخدم 
اللبنانّيين.  الصناعّيين  التجارة في جمعّية  مجلس تصدير 
للعلوم  األميركّية  الجامعة  في  محاضر  أّنه  كما 

والتكنولوجيا ورئيس الـ GS1 لبنان.

السّيد طوني ورد، مصّمم أزياء عالمي

الموضة  التابع لطوني ورد يشارك في أسبوع  األزياء  بيت 
غرفة  مدرسة  من  العالمي  المصّمم  تخّرج  باريس.  في 
النقابة لألزياء الراقية الباريسّية، وعّزز معرفته بالعمل في 
بيوت األزياء الراقية مثل ديور، كلوي والنفان لسبع سنوات 
في باريس قبل خلق عالمته التجارّية الخاّصة. قام طوني 
أزياء عائلته الذي أّسسه والده في 1952  ورد بتحويل بيت 
"مهندس  مسّمى  على  إسم  عالمّية.  تجارّية  عالمة  إلى 
التفاصيل"، يستوحي رسماته من الهندسة المعاصرة، ما 
مبتكرة  تقنّيات  خلق  نحتّية،  أشكال  تصّور  على  يساعده 

واللعب بالضوء والشفافّية.
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مدير المناقشة

  ExEcutivE السيد ياسر عّكاوي، رئيس تحرير مجّلة

منذ   Executive مجّلة  تحرير  رئيس  هو  عّكاوي  ياسر 
االقتصادي  التعاون  منظمة  في  عضو  إّنه   .2001 العام 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  والتنمية 
الخاّصة.  الدولّية  المشاريع  لمركز  اإلقليمي  والمستشار 
في العام 2015، انُتخب عضو  مجلس إدارة نقابة الصحافة 
األعمال  وريادة  العمل  أخالقّيات  عّكاوي  يعّلم  اللبنانّية. 
المجلس  ويترأس  بيروت  في  األميركّية  الجامعة  في 
اللبنانّية  الجامعة  في  األعمال  إدارة  لكلّية  االستشاري 

األميركّية.

الخطاب الرئيسي

معالي الوزير أفيديس غيدينيان ، وزير السياحة

حزب  إلى  انضّم  السياحة.  وزير  هو  غيدينيان  أفيديس  إّن 
انُتخب   ،1998 العام  وفي   .1985 العام  في  الطاشناق 
لمكاتب  وكمدير  للحزب  المركزّية  اللجنة  في  كعضو 
ُعّين   .2005 العام  إلى   2001 العام  من  المركزّية  اللجنة 
غيدينيان مدير المحّطة اإلذاعّية Radio Van في تشرين 
 ،2015 العام  وفي  اليوم.  حتى  يديرها  يزال  وال   2009 الثاني 
وهو  الطاشناق،  حزب  عام  أمين  كنائب  غيدينيان  انُتخب 
الجامعة  من  الفيزياء  في  بكالوريوس  شهادة  يحمل 

اللبنانّية.



المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوّسطة  2017  |  64

زّكار، رئيس جمعّية شركات الضمان  السّيد ماكس 
في لبنان

 Commercial لشركة  العام  المدير  هو  زّكار  ماكس 
 ،1978 العام  منذ  إدارتها  مجلس  ورئيس   Insurance
المملكة  في  فرعها  بإدارة  زّكار  قام  التي  الشركة 
العربّية السعودّية لـ 15 عامًا. إّنه اليوم رئيس مجلس إدارة 
مارينك  لجنة  ورئيس  لبنان  في  الضمان  شركات  جمعّية 
رئيس  أّنه  كما  لبنان.  في  الضمان  شركات  جمعّية  في 
 ،2016 العام  منذ  للتأمين  العربي  العام  االّتحاد  ومدير 
ومحاضر في المعهد العالي لعلوم التأمين )ISSA( في 
جامعة القّديس يوسف. يحمل زّكار شهادة بكالوريوس 
في العلوم من مركز دراسة الرياضّيات وشهادة هندسة 

كهربائّية من المعهد العالي لإللكترونّيات في باريس.

السّيد بيتر موسلي، مدير برنامج، البنك الدولي

األسواق  في  البرنامج  قائد  حالّيًا  هو  موسلي  بيتر  إّن 
العالمّية  الممارسات  ومجموعة  التمويل  العادلة، 
للمؤّسسات، الذي مقّره المكتب اإلقليمي للبنك الدولي 
واألعمال  اإلقراض  عملّيات  بإدارة  يقوم  حيث  بيروت،  في 
الشرق  كّل  في  الدولي  البنك  لمجموعة  االستشارّية 
أوروبا  في  عّززها  عالية  بخبرة  موسلي  يتمّيز  األوسط. 
الشرقّية، أفريقيا، الصين وأميركا الالتينّية. كما أّنه حصل 
والفلسفة  االقتصاد  في  العليا  الدراسات  شهادات  على 
من مدرسة لندن لالقتصاد في المملكة المّتحدة. ولدى 
مجموعة  تغّطي  التي  المنشورات  من  العديد  موسلي 
والوظائف،  النمّو،  المناخ،  االستثمار،  فيها  بما  مسائل 
الحجم  والمتوّسطة  الصغيرة  الشركات  إلى  إضافًة 

والشراكات بين القطاعين العام والخاّص.
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السّيد وائل حمدان، رئيس وحدة التمويل في مصرف 
لبنان المركزي

لبنان  مصرف  لدى  التنفيذي  المدير  هو  حمدان  وائل 
أّنه  كما   .1996 العام  منذ  فيه  التمويل  وحدة  ورئيس 
األوسط  الشرق  طيران  شركة  في  التمويل  وحدة  رئيس 
في  المدير  كنائب  السابق  في  ُعّين   .1998 العام  منذ 
 .)1984-1995( لبنان  مصرف  في  المصرفّية  الرقابة  لجنة 
القانونّيين.  للمحاسبين  لبنان  جمعّية  في  عضو  أيضًا  إّنه 
األعمال  إدارة  في  بكالوريوس  شهادة  حمدان  يحمل 
وشهادة ماجستير في إدارة األموال واألعمال المصرفّية 
حمدان  حصل  وقد  بيروت.  في  األميركّية  الجامعة  من 

على شهادة المحاسب العام المعتمد في أّيار 1993.

اإلدارة  مجلس  رئيس  حبيب،  بو  خاطر  الدكتور 
والمدير العام لمؤّسسة كفاالت

العام  والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  هو  حبيب  بو  خاطر 
الودائع.  لضمان  الوطنّية  والمؤّسسة  كفاالت  لمؤّسسة 
مجلس  في  المفّوض  العضو  منصب  حبيب  بو  شغل 
ش.م.ل.  السويسري  اللبناني  البنك  رئيس  ونائب  اإلدارة 
االقتصاد،  في  بكالوريوس  شهادة  حبيب  بو  يحمل 
الحكومّية  والدراسات  االقتصاد  في  ماجستير  وشهادة 
الحكومّية  األنثروبولوجيا  علم  في  دكتوراه  درجة  كما 

واالجتماعّية جميعها من جامعة مانشستر.
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ورئيس  االقتصادّيين  كبير  بركات،  مروان  الدكتور 
قسم األبحاث في بنك عوده ش.م.ل.  

قسم  ورئيس  االقتصادّيين  كبير  هو  بركات  س.  مروان 
سنوات  منتصف  منذ  ش.م.ل.  عوده  بنك  في  البحوث 
من  كبيرة  مجموعة  هذا  األبحاث  قسم  يغّطي   .1990
التقارير االقتصادّية والقطاعّية وتقارير السوق، التي تعتبر 
مهّمة القتصاد وقطاعات نشاط منطقة الشرق األوسط 
في  الصفوف  من  العديد  بركات  عّلم  أفريقيا.  وشمال 
في  األميركّية  والجامعة  األميركّية  اللبنانّية  الجامعة 
المؤتمرات  من  العديد  في  محاضرات  ألقى  كما  بيروت، 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  لبنان،  في  والندوات 
يحمل  األميركّية.  المّتحدة  والواليات  أوروبا  أفريقيا، 
بركات درجة دكتوراه في االقتصاد من جامعة ليدز في 

المّتحدة. المملكة 

السّيد جيمي العزار ، رئيس وحدة التمويل االستثماري 
في بنك سوسيتيه جينيرال

التمويل  وحدة  ورئيس  مدير  حالّيًا  هو  العزار  جيمي  إّن 
لهذا  انضّم  جينيرال.  سوسيتيه  بنك  في  االستثماري 
وحدة  إنشاء  في  ساعد  حيث   2014 العام  في  المصرف 
التمويل االستثماري. كما يتوّلى في الوقت الراهن ضمن 
والمشاريع،  الشركات  تمويل  على  اإلشراف  أخرى  أمور 
الملكّية  وحقوق  الصندوق،  ودائع  المنّظم،  التمويل 
سوسيتيه  بنك  لدى  الهجينة  الرئيسّية  واالستثمارات 
االندماج  عملّيات  بقيادة  أيضًا  جيمي  يشارك  جينيرال. 
بنك  يمّثل  كما  للمصرف،  االستراتيجّية  واالستحواذ 
رأس  صناديق  من  العديد  بمجالس  جينيرال  سوسيتيه 
المال االستثماري، ويترأس لجنة االستثمار لصندوق سيدار 
شركة  في  األصول  مدير  سابقًا  جيمي  كان  موندي. 
DeaconCapital في لندن ومحّلل المخاطر في شركة   

.GLG Partners
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السّيد طوني فنيانوس، رئيس إدارة االئتمان والمخاطـر 
في مصرف سيدروس

وإدارة  االئتمان  قسم  مدير  حالّيًا  هو  فنيانوس  طوني 
ومصرف  ش.م.ل.  بنك  سيدروس  مصرف  في  المخاطر 
العام  في  المهني  مساره  بدأ  بنك.  إنفست  سيدروس 
األساسّيين  األفراد  بين  ُعّين  ش.م.ل.  بيمو  بنك  مع   1999
العام  منذ  الفرنسي.  السعودي  بيمو  بنك  وإدارة  إلنشاء 
مجال  في  رئيسّية  ومسؤولّيات  مهّمة  مراكز  احتّل   ،2006
االئتمان وإدارة المخاطر. وانضّم إلى مجموعة سيدروس 
في  ماجستير  شهادة  فنيانوس  يحمل  شباط  2015.  في 

إدارة األعمال وشهادة بكالوريوس في االقتصاد.

مدير المناقشة

غرفة  اإلدارة،  مجلس  دّبوسي,رئيس  توفيق  السّيد 
التجارة والزراعة والصناعة في طرابلس والشمال

والزراعة  التجارة  غرفة  رئيس  هو  دّبوسي  توفيق  السّيد 
الصندوق  ورئيس  والشمال  طرابلس  في  والصناعة 
في  والصناعة  والزراعة  التجارة  غرفة  ألعضاء  المشترك 
 - طرابلس  في  األعمال  حاضنة  رئيس  أيضًا  إّنه  لبنان. 
في  والتحكيم  الوساطة  مركز  أمناء  ومجلس   ،BIAT
التجارة  غرف  اّتحاد  رئيس  ونائب  لبنان،  وشمال  طرابلس 
رئيس  هو  دّبوسي  أّن  كما  لبنان.  في  والصناعة  والزراعة 

مجلس اإلدارة لمجموعة دّبوسي القابضة. 

الخطاب الرئيسي
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السّيد رومان ماثيو، شريك إداري صندوق يورومينا

اإلداري  والشريك  مشارك  مؤّسس  هو  ماثيو  رومان 
غرفة  إدارة  مجلس  في  وعضو  يورومينا،  لصندوق 
سنة   ٢٠ من  بأكثر  ماثيو  يتمّتع  لبنان.  في  الدولّية  التجارة 
الوطني  البنك  إدارة  مجلس  في  عضو  وهو  الخبرة،  من 
ش.م.ل.  هوم  خوري  شركة  رئيس  ش.م.ل.،  األّول 
كان  مصر.  في  الدولي  العيون  مستشفى  رئيس  ونائب 
لتمويل   Ernst & Young في  شريكًا  السابق  في  ماثيو 
الشركات كما في شركة M&A في فرنسا. يحمل رومان 
العلوم  في  ماجستير  وشهادة  بكالوريوس  شهادة 
جامعة  من  اإلدارة  في  أخرى  ماجستير  وشهادة  المالّية 

السوربون في باريس.

معالي الوزير جمال الجّراح  ، وزير االتصاالت

سنوات  خمس  االتصاالت،  وزير  الجّراح،  جمال  أمضى 
في  كهربائّية  أدوات  شركة  في  وإداري  مالي  كمدير 
أصبح  حيث  المتوّسط  البحر  بنك  إلى  انتقل  ثّم،  األردن. 
كالمدير  ذلك  بعد  الجّراح  وُعّين  جّنين.  جب  فرع  مدير 
منطقة  في  المتوّسط  البحر  بنك  فروع  لكاّفة  اإلقليمي 
الغربي  للبقاع  البرلمان  في  كعضو  انُتخب  كما  البقاع، 
شهادة  على  الجّراح  حصل  و2009.   2005 العامين  في 
بكالوريوس في األعمال من الجامعة اللبنانّية األميركّية 
وعلى ماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األميركّية 

والتكنولوجيا. للعلوم 
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كانون  منذ  والمياه  الطاقة  وزير  هو  خليل  أبي  سيزار  إّن 
األّول 2016 وهو عضو في العديد من اللجان الوزارّية. قبل 
والمياه  الطاقة  لوزير  مستشارًا  كان  المنصب،  هذا  توّليه 
على  سيزار  ترّشح  الخارجّية.  الشؤون  ولوزير  السابق 
الوطني  للتّيار  كممّثل   2009 العام  في  النيابّية  االنتخابات 
فاندمنتلز  شركة  ومدير  مؤّسس  اليوم  وهو  الحّر، 
في  تنمية  مشاريع  مع  العقارات  لبناء  شركة  ش.م.ل.، 
في  ماجستير  شهادة  خليل  أبي  لدى  والعراق.  لبنان 

الهندسة المدنّية من جامعة القّديس يوسف.

معالي الوزير سيزار أبي خليل ، وزير الطاقة والمياه  السّيد بدري ضاهر، المدير العام للجمارك اللبنانّية

اللبنانّية  للجمارك  العام  المدير  هو  ضاهر  فؤاد  بدري  إّن 
ثّم   ،1994 العام  في  الجمارك  كمراقب  بدأ   .2017 أّيار  منذ 
العام  في  الجمارك  مفّتش  ليصبح  ترقية  على  حصل 
ضاهر  شارك  كما  المفّتشين.  رئيس  كان  ذلك،  قبل   .2003
والخارج،  لبنان  في  التدريبّية  الدورات  من  العديد  في 
ضاهر  إّن  الجمارك.  بأمور  معنّية  لجان  مجموعة  وترأس 
التشريعّية  النصوص  في  "الوافي  كتاب  مؤّلف  أيضًا 
الجمركّية  المستودعات  يخّص  ما  في  والتنظيمّية 
ويحمل  الحّرة"،  المنطقة  في  الخاّصة  والمستودعات 

شهادة ماجستير في القانون من الجامعة اللبنانّية.
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تحسين  وحدة  رئيس  الخوري،  ياسمينة  السّيدة 
مناخ األعمال واالبتكار، رئاسة مجلس الوزراء

األعمال  رئيس وحدة تحسين مناخ  الخوري هي  ياسمينة 
السابق  في  كانت  الوزراء.  رئيس  مكتب  في  واالبتكار 
محّللة للبورصة في المصرف األلماني في نيويورك. منذ 
اإلصالح  مشاريع  من  العديد  بإدارة  الخوري  قامت   ،2010
للمناخ االستثماري، بما في ذلك صياغة تشريعات جديدة 
اللبنانّية. فياسمينة تقوم  األعمال  بيئة  أساسّية لتحسين 
وتمكين  الناشئة  الشركات  لتعزيز  مبادرة  بإدارة  مؤّخرًا 
شهادة  على  حصلت  أّنها  كما  لالبتكار.  البيئي  النظام 
ماجستير وشهادة ماجستير الفلسفة في االقتصاد من 
االقتصاد  في  بكالوريوس  وشهادة  كولومبيا  جامعة 
حيث  بيروت  في  األميركّية  الجامعة  من  والرياضّيات 

عّلمت ماّدة االقتصاد.

الصناعّيين  جمعّية  رئيس  الجمَيل،  فادي  السّيد   
اللبنانّيين

فادي جمّيل هو رئيس جمعّية الصناعّيين اللبنانّيين ومدير 
عام شركة جمّيل فرار، الشركة اللبنانّية للكرتون، شركة 
بلو باك ش.م.ل. وGEMDOUBS في  نوفيالر، فرنسا. إّنه 
رئيس نقابة أصحاب صناعة الورق والتعبئة والتغليف في 
والتغليف  التعبئة  ومصانع  للورق،  العربي  االّتحاد  لبنان، 
والطباعة، كما أّنه عضو في الرابطة التقنّية للورق واللّب 
وفي  وكندا  األميركّية  المّتحدة  الواليات  في  الدولّية 
األوروبي  واالّتحاد  الدولّية  العمل  منّظمة  إدارة  مجلس 
درجة  على  جمّيل  حصل  المضلع.  الكرتون  لمصّنعي 

دكتوراه من جامعة باريس ١ السوربون.
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مدير المناقشة

السّيد نقوال شّماس، رئيس جمعّية تّجار بيروت

بيروت  تّجار  جمعّية  رئيس  منصب  شّماس  نقوال  ُيشغل 
جامعة   - إدارة  مجلس  في  عضو  إّنه   .2010 العام  منذ 
السابق  الرئيس  وهو  للتكنولوجيا  ماساشوستس 
أّن  كما  الجامعة.  هذه  قدامى  جمعّية  إدارة  لمجلس 
بنك  سيدروس  مصرف  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  شّماس 
شّماس  د.  إيلي  شركة  لدى  اإلداري  والشريك  ش.م.ل. 
وشركاه. تخّرج بتفّوق من الجامعة األميركّية في بيروت، 
هارفارد  ومدرسة  للتكنولوجيا،  ماساشوستس  جامعة 
الهندسة،  في  بكالوريوس  شهادة  ويحمل  لألعمال، 
المدنّية،  الهندسة  في  العلوم  في  ماجستير  وشهادة 

إضافًة إلى ماجستير في إدارة األعمال.

الخطاب الرئيسي

معالي الوزير حسين الحّج حسن، وزير الصناعة

العام  في  الحالي.  الصناعة  وزير  هو  حسن  الحّج  حسين 
حزيران  في  واليته  وتجّددت  للزراعة  كوزير  عّين   ،2009
إلى  باإلضافة  و2016.   2014 بين  للصناعة  وزيرًا  عّين  ثّم   .2011
االنتخابّية  البقاع  دائرة  في  برلمان  عضو  انُتخب  ذلك، 
ومنذ  و2009.   ،2005  ،2000 العام  في  بعلبك/الهرمل  في 
المعنّية  البرلمانّية  اللجنة  2005، قاد  العام  إلى   2000 العام 
أّن الحّج حسن حصل  بالزراعة والسياحة. والجدير بالذكر 
على درجة دكتوراه في علم الكيمياء الفيزيائّية الحيوّية 

الجزيئّية من جامعة أورليان، فرنسا.
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سّيدة الحفل  

السّيدة جيسي طراد قسطون

الكبيرة  والمنتجة  المديرة  هي  قسطون  طراد  جيسي 
اللبنانّية   MTV قناة  في  االقتصادّية  األخبار  لقسم 
مذيعة  سابقًا  كانت   .2009 منذ  فيه  األساسّية  والمذيعة 
البّث  شبكة  الحّرة،  قناة  في  االقتصادّية  األخبار  ومنتجة 
وقد  عربّية.   CnbC قناة  في  كما  األوسط  الشرق  في 
القّديس  جامعة  في  عديدة  مناهج  جيسي  عّلمت 
بكالورويس  شهادة  قسطون  تحمل  بيروت.  في  يوسف 
في دراسة وسائل اإلعالم واالتصال من الجامعة اللبنانّية 
الدولّية  التجارّية  تابعت دراستها في مجال األعمال  وقد 

في جامعة ولونغونغ األسترالّية.

والزراعة  التجارة  غرفة  رئيس  شقير،  محمد  السّيد 
والصناعة في بيروت وجبل لبنان

محمد شقير الذي أصبح في 2012 رئيس اّتحاد غرف التجارة 
اّتحاد  رئيس  اليوم  هو  المتوّسط،  البحر  لدول  والصناعة 
شقير  كان  لبنان.  في  والصناعة  والزراعة  التجارة  غرف 
في  صندوق  وأمين  عضو  المنصب  هذا  إلى  وصوله  قبل 
مجلس غرفة التجارة الدولّية - لبنان، وعضو في مجلس 
لبنان،  وجبل  بيروت  في  والصناعة  والزراعة  التجارة  غرفة 
وقد  مارينو.  سان  لجمهورّية  فخري  قنصل  ُعّين  كما 
لتراخيص  اللبنانّية  الجمعّية  تأسيس  في  شقير  ساهم 

اإلمتياز وانُتخب نائب رئيس حتى العام 2010.
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إّن   .1993 منذ  لبنان  مصرف  حاكم  هو  سالمة  رياض 
درجة التفاني العالية التي يبّينها وقدرته الكبيرة جعلت 
النقد  صندوق  في  كحاكمه  للبنان  ممّيزًا  ممّثاًل  منه 
الهيئة  يترأس  إضافًة،  العربي.  النقد  وصندوق  الدولي 
أسواق  وهيئة  الخاّصة،  التحقيق  هيئة  العليا،  المصرفّية 
عديدة  جوائز  على  سالمة  حصل  كما  األموال.  رؤوس 
اإلنسانّية  اآلداب  في  الفخرّية  الدكتوراه  درجة  فيها  بما 
الرئيس  من  الشرف  رابطة  ضابط  اللبنانّية،  الجامعة  في 
للعرب  اإلبداع  نيكوال سركوزي، وجائزة  السابق  الفرنسي 
مركزي  مصرف  حاكم  أّول  أيضًا  كان  االقتصاد.  في 
من  سالمة  تخّرج  نيويورك.  بورصة  في  تكريمه  تّم  عربي 
بكالوريوس  شهادة  مع  بيروت  في  األميركّية  الجامعة 

في االقتصاد.

السّيد رياض سالمة، حاكم مصرف لبنان المركزي

إّن رائد خوري، وزير االقتصاد والتجارة، هو مؤّسس مصرف 
ش.م.ل.  بنك  سيدروس  ومصرف  بنك  إنفست  سيدروس 
خوري  كان  ويلث،  باركليز  في  السابق  المدير  بصفته 
منطقة  يغّطون  الذين  المصرفّيين  فريق  عن  مسؤواًل 
أفريقيا والخليج. كما عمل ألكثر  الشرق األوسط وشمال 
مناصب  شغل  حيث  عوده  مجموعة  مع  سنوات   7 من 
لبنان،  في  الخاّصة  المصارف  قطاع  في  مهّمة  إدارّية 
محّلل  خوري  السعودّية.  العربّية  والمملكة  سويسرا، 
االقتصاد  في  بكالوريوس  شهادة  يحمل  معتمد  مالي 
من  والمالّية  المصرفّية  األعمال  في  ماجستير  وشهادة 

الجامعة األميركّية في بيروت.

معالي الوزير رائد خوري، وزير االقتصاد والتجارة
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كلمة رئيسّية 
-     معالي الوزير أفيديس غيدينيان - وزير السياحة

الجلسة 
يتمّتع لبنان بقدرات قوّية تنبع من رأس ماله البشري المؤّهل والمتنّوع، وموقعه 
أنشطة  بين  تتراوح  التي  االقتصادّية  قطاعاته  وتنّوع  الممّيز،  ومناخه  الجغرافي 
تقليدّية مثل الحرف اليدوّية والزراعة ومجاالت رئيسّية مثل تكنولوجيا المعلومات 
والمستحضرات الصيدالنّية. تبعث هذه العوامل أماًل بازدهار اقتصادي الذي ال بد 
الجلسة  هذه  في  المتحّدثون  يناقش  الحكومة.  من  وثيقًا  دعمًا  يتلّقى  أن  من 
برامج وفرص الدعم المتاحة للقطاعات التقليدّية والناشئة في االقتصاد اللبناني، 

كما وسيتّم التطّرق إلى موضوع التوّسع في األسواق المحلّية والخارجّية.

الُمحاور
Executive ،السّيد ياسر عكاوي، رئيس تحرير مجلة     -

المتحدثون
-     السّيد طوني ورد - مصّمم أزياء عالمي

-     السّيد منير البساط - األمين العام - نقابة الصناعات الغذائّية
-     السّيد رضى شعيتو - نائب رئيس - نقابة الصناعات الدوائّية

-     السّيد فيليب الزاريني - نائب المنّسق الخاّص لألمم المّتحدة في لبنان
-     السّيدة كريستينا السن-  رئيسة بعثة االّتحاد األوروبي في لبنان 

-     معالي الوزيرة السابقة ريا الحسن - رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام 
         للمنطقة االقتصادّية الخاّصة في طرابلس

5:00 pm – 5:30 pm
اإلعالنات والمالحظات الختامّية

في  القصور  أوجه  بمناقشة  الجلسة  في  المتحّدثون  وسيقوم  التحسين.  من 
خيارات التمويل القائمة واقتراح حلول لمعالجتها، وكيفّية تشجيع االستثمار في 
االقتصادّية  القطاعات  في  تعمل  التي  الحجم  والمتوّسطة  الصغيرة  الشركات 
التقليدّية، وسبل حّث القطاع الخاّص والشركات الكبيرة القائمة على االستثمار 

في الشركات الصغيرة والمتوّسطة الحجم.

الُمحاور
-     السّيد طوني فنيانوس - رئيس إدارة االئتمان والمخاطر في مصرف سيدروس

المتحّدثون
-     السّيد جيمي العازار - رئيس وحدة التمويل االستثماري في بنك سوسيتيه 

         جينيرال
-     د. مروان بركات - كبير االقتصادّيين ورئيس قسم األبحاث في بنك عوده  
-     د. خاطر بو حبيب - رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام  لمؤّسسة كفاالت

-     السّيد وائل حمدان - رئيس وحدة التمويل في  مصرف لبنان المركزي
-     السّيد بيتر موسلي - مدير برنامج -  البنك الدولي

-     السّيد ماكس زّكار - رئيس  جمعّية شركات الضمان في لبنان

1:45 pm – 2:00 pm
أخبار عن القطاع و قصص النجاح

قطاع  في  الدعم  وبرامج  اإلنجازات  على  الضوء  لتسليط  قصيرة  مداخالت 
الشركات الصغيرة والمتوّسطة الحجم

speed السّيد سامي أبو صعب - الرئيس التنفيذي -  شركة     -
 Lebanon for Entrepreneurs - السيد عبدهلل جبور -  المدير العام     -

2:00 pm – 3:15 pm
غذاء )برعاية بنك عوده ش.م.ل.(

3:15 pm – 5:00 pm
االستفادة من القطاعات التقليدّية والناشئة الواعدة
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المتحّدثون
-     السّيد فادي الجمَيل - رئيس جمعّية الصناعّيين اللبنانّيين

-      السّيدة ياسمينة الخوري - رئيس وحدة تحسين مناخ األعمـال واالبتكـار - رئاسـة   
          مجلس الوزراء

-     السّيد بدري ضاهر - مدير العام الجمارك اللبنانّية
-     معالي الوزير سيزار أبي خليل - وزير الطاقة والمياه

-     معالي الوزير جمال الجّراح - وزير االتصاالت

12:00 pm – 12:15 pm
أخبار عن القطاع

مداخالت قصيرة لتسليط الضوء على اإلنجازات وبرامج الدعم للشركات الصغيرة 
والمتوّسطة الحجم

-     السيدة بسمة عبد الخالق  -اقتصادي ومنسق برامج - معهد باسل فليحان 
المالي واالقتصادي

-     السّيد رومان ماثيو - شريك إداري صندوق يورومينا
Potential السيد شادي البنا - الرئيس التنفيذي - شركة     -

12:15 pm – 1:45 pm
سّد الثغرات في التمويل وتيسير الحصول على رأس المال 

كلمة رئيسّية
-     السّيد توفيق دّبوسي - رئيس مجلس اإلدارة - غرفة التجارة والزراعة والصناعة  

         في طرابلس والشمال

الجلسة 
للمشاريع  التمويل  أدوات  من  جديد  عدد  إدخال  األخيرة  السنوات  شهدت  لقد 
الدين وحقوق  آلّيات  الناشئة بما فيها  الصغيرة والمتوّسطة الحجم والشركات 
على  عديدة  ثغرات  هناك  تزال  ال  الكبير،  التقّدم  هذا  من  الرغم  وعلى  الملكّية. 
صعيد التمويل ال سّيما في مرحلة النمّو، وسهولة وصول أصحاب المشاريع إلى 
رأس المال، ونطاق تغطية الصناعات والمناطق، وعناصر أخرى يمكن أن تستفيد 

8:30 am – 9:00 am
التسجيل وقهوة الصباح

9:00 am – 10:00 am
الجلسة االفتتاحّية

كلمات الترحيب
•      السّيـد محمــد شقيــر -  رئيــس غرفــة التجــارة والزراعــة والصناعــة في بيــروت

          وجبــل لبنــان
•     األستاذ رياض سالمة - حاكم مصرف لبنان المركزي

•     معالي الوزير رائد خوري - وزير االقتصاد والتجارة
•     فخامة رئيس الجمهورّية العماد ميشال عون

10:00 am – 10:30 am
إستراحة قهوة

10:30 am – 12:00 pm
لمحة عن التحّديات الرئيسّية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوّسطة الحجم

كلمة رئيسّية
-     معالي الوزير حسين الحاج حسن - وزير الصناعة

الجلسة
أعمال  بيئة  لخلق  أساسّية  احتياجات  الكافية  والتشريعات  التحتّية  البنية  تشّكل 
سليمة. سيقوم المتحّدثون في الجلسة بدراسة الثغرات المتعّلقة بالبنية التحتّية 
سيحاول  كما  والطويل.  القصير  المديين  على  معالجتها  وسبل  والتشريعات 
إنشاء  إلى توصيات عملّية بشأن مواضيع مثل  التوّصل  الجلسة  المشاركون في 
وتسجيل وإقفال الشركات الصغيرة والمتوّسطة الحجم، وتسهيل الوصول إلى 

شبكات االتصال والنقل المناسبة والمواضيع ذات الصلة.

الُمحاور
-     السّيد نقوال شماس -  رئيس مجلس اإلدارة - جمعّية تّجار بيروت

جـــدول األعمـــال



اللبناني  المنتدى  في  بكم  أرّحب  أن  يسعدني 
بدورته  الحجم  والمتوّسطة  الصغيرة  للشركات 
برعاية  تحّدياتنا"،   "احتياجاتك،  عنوان:  تحت  األولى 
ميشال  العماد  اللبنانّية  الجمهورّية  رئيس  فخامة 

عون وبالتعاون مع مصرف لبنان.

تمّيز لبنان عبر السنين بدوره الحيوّي في مجال ريادة 
الشركات  من  متنّوعة  قاعدة  على  المبنّية  األعمال 
الفترة  وشهدت  الحجم.  والمتوّسطة  الصغيرة 

المؤّسسات وتطويرها،  لتعزيز دور هذه  المجدية  المبادرات  العديد من  الماضية 
إّلا ّأن المناخ العام لمجتمع ريادة األعمال في لبنان ما زال دون التطّلعات المرجوة 
عام  بشكل  والمتمّثلة  الشركات  هذه  تواجهها  التي  العديدة  للتحّديات  نظًرا 
بتعقيدات الحصول على التمويل، قصور البنى التحتّية، وشبه غياب لألطر التنموّية 
لضمان  الدعم  وهن  إلى  باإلضافة  الحجم،  والمتوّسطة  الصغيرة  للشركات 

استدامتها ونمّوها على المدى الطويل. 
وعليه، يطمح هذا المنتدى المتفاعل إلى مناقشة جدّية للثغرات القائمة في بيئة 

األعمال في لبنان ليصبح منبًرا سنوّيًا للتداول بالتطّورات ومتابعتها ورصدها. 

التي اعتمدتها وزارة  اللقاءات والمناقشات  المنتدى نتيجة سلسلة من  يأتي هذا 
وتحّديات  احتياجات  معالجة  كيفّية  تحديد  بهدف  حديًثا  والتجارة  االقتصاد 
بالتعاون  وعملي  واقعي  بشكل  الحجم  والمتوّسطة  الصغيرة  الشركات 
الحجم  ومتوّسطة  صغيرة  شركات  من  األعمال  مجتمع  مكّونات  كاّفة  مع 
الدولّية  والمنّظمات  المدني  والمجتمع  والخاّص  العام  القطاع  في  ومسؤولين 

واإلقليمّية.

تطوير  في  مباشر  بشكل  ومعنّيين  متمّيزين  خبراء  المنتدى  هذا  خالل  يجتمع 
الحجم  والمتوّسطة  الصغيرة  المؤّسسات  خالل  من  اللبناني  االقتصاد  وتنمية 
الوزارة مع المعنّيين  التوصيات العملّية التي ستتابعها  بحيث ينتج عنه عدًدا من 

من خالل تقديم مبادرات جديدة وعملّية.

رائد خوري 
وزير االقتصاد والتجارة 




