Lebanese SME Forum 2017
Program (subject to last minute changes)
8:30am – 9:00am

REGISTRATION AND MORNING COFFEE
9:00am – 10:00am

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
10:00am – 10:30am

Coffee break and networking
10:30am – 12:00pm

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:
o Mr. Nicolas Chammas, Chairman, Beirut Traders Association
 Panelists:
o Dr. Fadi Gemayel, President, Association of Lebanese Industrialists
o Mrs. Yasmina El-Khoury, Head of Business Environment and Innovation, Presidency of the Council of Ministers
o Mr. Badri Daher, Director General, Lebanese Customs
o H.E. Cesar Abi-Khalil, Minister, Ministry of Energy and Water
o H.E. Jamal Jarrah, Minister, Ministry of Telecom
Tentative: MoU signing with Ministry of Finance
12:00pm – 12:15pm

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, co-founder and Managing Partner, EuroMena Funds
 Mr. Shadi Banna, CEO, Potential
12:15pm – 1:45pm

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 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:
o Mr. Tony Fenianos, Chief Credit and Risk Officer, Cedrus Bank
 Panelists:
o Mr. Jimmy El Azar, Head of Investment Finance, SGBL
o Dr. Marwan Barakat, Group Chief Economist and Head of Research at Bank Audi s.a.l
o Dr. Khater Bou Habib, Chairman and General Manager, Kafalat
o Mr. Wael Hamdane, Head of Financing Unit, BDL
o Mr. Peter Mousley, Program Director, World Bank
o Mr. Max Zaccar, President, ACAL
1:45pm – 2:00pm
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
 MoU signing with IRADA, GCNL, and Berytech
2:00pm – 3:15pm
Lunch (sponsored by Bank Audi)
3:15pm – 5:00pm
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:
o Mr. Yasser Akkaoui, Editor in Chief, Executive Magazine
 Panelists:
o Mr. Tony Ward, International Designer
o Mr. Mounir Bissat, General Secretary, Syndicate of Agri-Industry
o Mr. Rida Shayto, Vice President, Order of Pharmaceutical Industries
o Mr. Philippe Lazzarini, UN Deputy Special Coordinator, RHC, UNDP Resident Representative
o H.E. Christina Lassen, Head of the Delegation of the European Union to Lebanon
o H.E. Raya Hassan, Chairman and General Manager, Tripoli Special Economic Zone
5:00pm – 5:30pm
Announcements and closing remarks

المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 7102
جدول األعمال (قابل للتغيير)
8:30am – 9:00am

التسجيل وقهوة الصباح
9:00am – 10:00am

الجلسة االفتتاحية
كلمات الترحيب
 السيد محمد شقير  -رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في بيروت وجبل لبنان
 األستاذ رياض سالمة  -حاكم مصرف لبنان المركزي
 معالي الوزير رائد خوري  -وزير االقتصاد والتجارة
 فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
10:00am – 10:30am

إستراحة قهوة
10:30am – 12:00pm

لمحة عن التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
كلمة رئيسية
 معالي الوزير حسين الحاج حسن  -وزير الصناعة
الجلسة
تشكل البنية التحتية والتشريعات الكافية احتياجات أساسية لخلق بيئة أعمال سليمة .سيقوم المتحدثون في الجلسة بدراسة الثغرات المتعلقة بالبنية التحتية
والتشريعات وسبل معالجتها على الم ديين القصير والطويل .كما سيحاول المشاركون في الجلسة التوصل إلى توصيات عملية بشأن مواضيع مثل إنشاء وتسجيل
وإقفال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،و تسهيل الوصول إلى شبكات االتصال والنقل المناسبة والمواضيع ذات الصلة.
 المُحاور:
 oالسيد نقوال شماس  -رئيس مجلس اإلدارة  -جمعية تجار بيروت
 المتحدثون:
 oالسيد فادي الجم َيل – الرئيس  -جمعية الصناعيين اللبنانيين
 oالسيدة ياسمينة الخوري  -رئيس وحدة تحسين مناخ األعمال واالبتكار  -رئاسة مجلس الوزراء
 oالسيد بدري ضاهر – المدير العام  -الجمارك اللبنانية
 oمعالي الوزير سيزار ابي خليل  -وزير الطاقة والمياه
 oمعالي الوزير جمال الجراح  -وزير االتصاالت
ُ
(قابلُللتغيير)ُتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية
12:00pm – 12:15pm

أخبار عن القطاع
مداخالت قصيرة لتسليط الضوء على اإلنجازات وبرامج الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
 السيدةُبسمةُعبدُالخالقُ -اقتصاديُومنسقُبرامجُُ-معهدُباسلُفليحانُالماليُواالقتصادي
 السيدُرومانُماثيوُ–ُشريكُإداريُُ-صندقُيوروميناُ
 السيدُشاديُالبناُ–ُالرئيسُالتنفيذيُ–ُشركةُُ Potential

12:15pm – 1:45pm

سد الثغرات في التمويل وتيسير الحصول على رأس المال
كلمة رئيسية
 السيد توفيق دبوسي  -رئيس مجلس اإلدارة  -غرفة التجارة والزراعة والصناعة في طرابلس والشمال
الجلسة
ل قد شهدت السنوات األخيرة إدخال عدد جديد من أدوات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة بما فيها آليات الدين وحقوق الملكية.
وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير ،ال تزال هناك ثغرات عديدة على صعيد التموي ل ال سيما في مرحلة النمو ،وسهولة وصول أصحاب المشاريع إلى رأس المال،
ونطاق تغطية الصناعات والمناطق ،وعناصر أخرى يمكن أن تستفيد من التحسين .وسيقوم المتحدثون في الجلسة بمناقشة أوجه القصور في خيارات التمويل
القائمة واقتراح حلول لمعالجتها ،وكيفية تشجيع االستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في القطاعات االقتصادية التقليدية ،وسبل حث
القطاع الخاص والشركات الكبيرة القائمة على االستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
 المُحاور:
 oالسيد طوني فنيانوس  -رئيس إدارة االئتمان والمخاطر  -بنك سيدرس
 المتحدثون:
 oالسيد جيمي العازار  -رئيس وحدة التمويل االستثماري  -بنك سوسيتيه جينيرال
 oد .مروان بركات  -كبير االقتصاديين ورئيس قسم األبحاث  -بنك عوده
 oد .خاطر بو حبيب  -رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام  -مؤسسة كفاالت
 oالسيد وائل حمدان  -رئيس وحدة التمويل  -مصرف لبنان المركزي
 oالسيد بيتر موسلي  -مدير برنامج  -البنك الدولي
 oالسيد ماكس زكار  -رئيس  -جمعية شركات الضمان في لبنان
1:45pm – 2:00pm

أخبار عن القطاع و قصص النجاح
مداخالت قصيرة لتسليط الضوء على اإلنجازات وبرامج الدعم في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
 السيدُساميُأبوُصعبُ–ُالرئيسُالتنفيذيُ–ُشركةُSpeed
 السيد عبدهلل جبور -المدير العام Lebanon for Entrepreneurs -
 توقيع مذكرات تفاهم مع IRADA, GCNL, Berytech
2:00pm – 3:15pm

غذاء (برعاية بنك عوده)
3:15pm – 5:00pm

ا الستفادة من القطاعات التقليدية والناشئة الواعدة
كلمة رئيسية
 معالي الوزير افيديس غيدينيان  -وزير السياحة
الجلسة
يتمتع لبنان بقدرات قوية تنبع من رأس ماله البشري المؤهل والمتنوع ،وموقعه الجغرافي ومناخه المميز ،وتنوع قطاعاته االقتصادية التي تتراوح بين أنشطة تقليدية مثل
الحرف اليدوية والزراعة ومجاالت رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والمستحضرات الصيدالنية .تبعث هذه العوامل أمال بازدهار اقتصادي الذي ال بد من أن يتلقى دعما
وثيقا من الحكومة .يناقش المتحدثون في هذه الجلسة برامج وفرص الدعم المتاحة للقطاعات التقليدية والناشئة في االقتصاد اللبناني ،كما وسيتم التطرق إلى موضوع التوسع
في األسواق المحلية والخارجية.
 المُحاور:
 oالسيد ياسر عكاوي  -رئيس التحرير  -مجلة Executive
 المتحدثون:
 oالسيد طوني ورد  -مصمم أزياء عالمي
 oالسيد منير البساط  -األمين العام  -نقابة الصناعات الغذائية
 oالسيد رضى شعيتو  -نائب رئيس  -نقابة الصناعات الدوائية
 oالسيد فيليب الزاريني  -نائب المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان
 oالسيدة كريستينا السن -رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
 oمعالي الوزيرة السابقة ريا الحسن  -رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام  -المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس
5:00pm – 5:30pm

اإلعالنات والمالحظات الختامية

