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 ...... ممثّل دولة رئيس مجلس النّواب األستاذ نبيه بّري المحترم،

 الوزراء السيّد سعد الحريري المحترم،..... ممثّل دولة رئيس مجلس 

 والسيادة، ةدأصحاب المعالي والسعا

 رؤساء الهيئات االقتصاديّة،

 رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة،

 سعادة السفراء،

 أصحاب الشركات الصغيرة والمتوّسطة الحجم،

 أيّها الحضور الكريم،

 

 تمثيله اليوم ب   ميشال عون مادالعبنانية الل  ة الجمهوري   ني فخامة رئيس  ف  شر   -1

طة توس  والم   غيرة  الص   سات  ل للمؤس  األو   ا المنتدى اللبناني  طلق مع  ن  ل  

 ."نايات  ك ، تحد  احتياجات  عنوان " ه األولى تحت  دورت  ب  

 

قد ل   .واإلقتصادي   نا السياسي  الى وضع   بإيجابية   طلع  أن نت   الوقت   حان   -2

العماد ميشال  منا بإنتخاب  ق   اذة أساسي   رات  تغي   أشهر   سبعة   لبنان منذ   د  ه  ش  

 الحريري رئاسة   سعد تكليف الرئيس عون رئيسا  للجمهورية، وتم  



التعاون الوثيق  ة  لفي  . وعلى خ  ة  قياسي   سرعة  لت ب  التي تشك   الحكومة  

هما، أطلقت ريقي عمل  مهورية والحكومة وف  ئيسي الج  ر   بين   واإليجابي  

الموازنة،  طويلة: مشروع   لفترة   فة  توق  كانت م   ةحيوي   ع  الحكومة مشاري

 تيال ة  على مبدأ النسبي   قائم   إنتخابي   النفط والغاز، وأخيرا  قانون   قوانين  

 ة.السياسي   بقة  الط   تجديد   ة  إمكاني   أمام   الباب   فتح  ت

لكم  د  ل ألؤك  دا  بها جي  عكم أمورا  تعرفون على مسام   ر  بهذا الوصف ألكر   م  أق   لم  

 .الكثير   نجز  أن ن   نا نستطيع  ن  املنا سويا  فرنا وع  نا إن قر  أن  

 ، في القطاع  رف  ، في الغ  ، في البرلمان  أدعوكم جميعا  في الحكومة   -3

 مرحلة   المرحلة   علن  بعبدا األخيرة أن ن   وتماشيا  مع مشاورات   ،الخاص  

 .اإلقتصادي   النهوض  

 اللبناني   الخاص   القطاع   كما برهن   ناعة  من الم   ى عال  نا عن مستوإقتصاد   ن  ره  ب  

 .أصعب األوقاتفي  وللنمو   روف  ختلف الظ  م مع م  للتأقل   زة  ممي   درة  عن ق  

 دور   د  حد  ت   وشاملة   واضحة   ة  إقتصادي   طة  جميعا  على خ   أن نعمل   الوقت   حان  

 فرص   وخلق   اإلقتصادي   ة للنمو   مشاريع حيوي   زمة  ر   وتطلق   لبنان اإلقتصادي  

 العمل.

انا، خإن   من  ابتداء   كل ها النجاح شروط   لبناني، نمتلك   خاص   كقطاع   صوص 

 ة  إقتصادي   خطة   نا على تمويل  الى قدرت   وصوال   ،الخالقة أوال ة  البشري   الثروة  

المصرفي  على حجم الودائع في القطاع   من هنا، يكمننا أن ن بني. طموحة  

الودائع  األعلى من نسبال ل  مليار دوالر ما يشك   160لتي تجاوزت ال اللبناني ا

 غتربين.بنانيين الم  الهائلة لل   / الدخل القومي في العالم وثانيا  على القدرات  

الصغيرة والمتوسطة  نا اليوم في هذا اإلطار بالذات. فالشركات  يأتي لقاؤ   -4

 للنهوض   أساسي   اللبنانية وهي عامل   % من الشركات  90تشكل 

 اإلقتصادي.

الوزراء والنواب والشركات الصغيرة والمتوسطة  أصحاباليوم معكم  نجتمع  

الحال  ا واقع  مع   نستعرض  ل  ممثلي المجتمع المدني والمجتمع الدولي مختلف و

 شكل  ب   ساهم  التي ت   بادرات  والم   هذا المنتدى عن االجراءات   من خالل نعلن  ول  

 قدرات   على تنمية   ساعد  مناخ األعمال في لبنان وت   يز  في تعز وعملي   مباشر  

 تها. ها واستمراري  ديمومت   وتدعم   الشركات  

طة الحجم الصغيرة والمتوس   ل للشركات  المنتدى الوطني األو   من خالل إطالق  

أعيننا  صب  وقد وضعنا هذا التحدي ن  " تنااتكم تحديااحتياج" عال   بصوت   نقول  



 اجتماعي   أوفر، واستقرار   عمل   أكبر، وفرص   اقتصاد   ق  لتحقيا مع   عملنل  

نا نحافظ على طاقات  الريادي للبنان في المنطقة ول   ز الدور  نعز  ستدام، ول  م  

 نا .زة في وطن  ة الممي  البشري  

ا  سوي   نا سنعمل  بأن   وإنني على ثقة   مميزة   اقتصادية   ظاهرة   هو اليوم حدث  

 األمور بكل   ا لمعالجة  ا نلتقي فيه مع  ا سنوي  منبر   بح  تص، ل  جاهدين للبناء عليها

 .رسومةطط الم  إلى األهداف الموضوعة والخ   نصل  ل   ومثابرة   وحزم   ة  روي  

 ها عبر  م حل  تقد   ها ومتابعة  ها وتحليل  المشاكل وجمع   ذلك من خالل رصد   وسيتم  

التوصيات  حويل  ت تابعة  لم   جامعة   ن تحت مظلة  عمل المعنيي   وتنسيق   جمع  

 م  تقد   والسعي إلى إحراز   وعملية   ملموسة   الناتجة عن هذا المنتدى إلى خطوات  

 عام.ا بعد عام   كبير  

 بكل شفافية   اليوم  سنتحاور  ا عصا سحرية وال خلطة عجيبة ، من   ليس لدى أي  

 ومتعددة   هها كثيرة  التي نواج   التحديات   ن  أدا بجي   ونحن نعلم   وموضوعية  

على إيجاد  ا أكبر للعمل  ذلك يعطينا حافز   أن   إال    ،إلى وقت وبحاجة   ومتشعبة  

 .المعوقات الحلول وإزالة  

 القطاعات   تطوير  في ين ن ومهتم  في الحكومة معنيي   إلى وزراء   اليوم نستمع  

عليها في  التي يعملون   ة  والواقعي   ة  العملي   ع على الخطوات  طل  لن االقتصادية  

الخاص  مة من القطاع  المقد   هم. كما سنستعرض االقتراحات  هم وإدارات  وزارات  

 هم وتقف  واجه مؤسسات  الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي ت   إليجاد  

 من األدوات   ف على العديد  هم. كما أننا سنتعر  هم ونمو   ا أمام استمراريت  حاجز  

 والمنطقة  التجارية  ف  المصارمصرف لبنان و الموضوعة من قبل والبرامج  

ة في طرابلس والبنك الدولي واالتحاد األوروبي واألمم االقتصادية الخاص  

ا دماك  م   تكون  ة ل  العملي   والمبادرات   ا من النشاطات  عدد   المتحدة. وسوف نطلق  

 .  وحاضنة   متينة   قاعدة   ويصبح   يتوسع  بنى عليه في السنين القادمة ل  ا ي  أساسي  

 دتي،سيداتي وسا

الرئيسي  والمتوسطة الحجم العصب   الصغيرة   المشروعات   تشكل   -5

العمل  فرص   ها العالية على توفير  بقدرت   تتميز   حيث   ة دولة  أي   القتصاد  

درات الق   ة من خالل رفع  وتحسين اإلنتاجي النمو   وتحفيز   البطالة   ومكافحة  

ها ركائز ع  جميوالتي هي  همت المواطنين في بلدات  يوتثب والمهارات

 ة المستدامة.ة واالجتماعي  االقتصادي   التنمية   أساسية لتحقيق  



من % 60هذه المؤسسات بما يزيد عن  رة، تساهم  من الدول المتطو   ففي العديد  

 % من اليد العاملة. 50ف أكثر من تج المحلي االجمالي وتوظ  االن

 شركات   على وجود   ال يقوم   التنافسي االقتصاد   نا بأن  ا من ايمان  من هنا، وانطالق  

لمؤسسات الصغيرة لة وجذابة لألعمال الريادي   بيئة   فقط، بل على وجود   كبيرة  

 .والمتوسطة الحجم

مي مسؤولياتي في الوزارة، ور تسل  ، وف  لقد أطلقنا في بداية هذا العام -6

 عد ة مبادرات   الصغيرة والمتوسطة الحجم تشمل   للشركات   عمل   خطة  

او عن خريطة طريق إلستكمال  اليوم عن استكمال   ا، نعلن  حققنا بعضه

 بعضها األخر:

   المنتدى الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم  إطالق

 اليوم  إجتماعناع وموض

   عقد في المناطق مستديرة ت   طاولة   على شكل   عد ة ورش عمل إطالق

.  وحتى اليوم، عنيةمتنوعة م ا بالتنسيق مع مجموعات  تباع   كاف ة اللبنانية

 عنها توصيات مستديرة والتي نتج  الطاوالت حلقات من ال 3قمنا بتنظيم 

 على سبيل الذكر ال الحصر:

 

الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع  د للشركات  موح   وطني   تعريف   -

معيارين أساسيين هما القطاع وحجم المعنية واستنادا  الى  الوزارات  

. ثانية من ناحية   املين والمردود السنوي  وعدد الع العمل من ناحية  

السياسات االستثمارية  حد على رسم  يساعد هذا التعريف المو  

 قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. والتحفيزية لتطوير  

 

 العالمية في ما خص   مشاركة لبنان في المعارض   تحسين   -

وزارة  موازنة  حجم  خالل رفع  الشركات الصغيرة والمتوسطة من 

من الدول  عدد   االقتصاد والتجارة في هذا النطاق والطلب من سفارات

للعارضين اللبنانيين في دولهم )االتحاد  مجانية تأمين مساحات  

 .، اليابان، باكستان، جنوب إفريقيا على سبيل المثال(األوروبي

 

   الجمارك ما بين وزارة االقتصاد والتجارة  وإدارة   تفاهم   وضعنا مذكرة 

سنقوم مركية والتي سنعلمكم بتفاصيلها والج االجراءات   لتسهيل  للبنانية ا

 .بالتوقيع عليها

 لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على  اقتراح قانون   في صدد   نحن

في هذا اإلطار  لفترة معينة. ننسق   وإعفاءات   ها حوافز  التسجيل وإعطائ  



إقتراح القانون في  إنجاز   ع  نتوقهذا ومع الوزارات والهيئات المعنية. 

 .شهر الثالثة القادمةاأل

   من القوانين القابعة في مجلس النواب منذ  تسريع إقرار رزمة  على  نعمل

 وتسهيل   لها للمساعدة في تحريك   ا إيجاد حل  سنين طويلة وبات ضروري  

التطورات العالمية  ومواكبة   وتطوير االجراءات ولجذب االستثمارات  

التمويل والتجارة والنقل والتكنولوجيا واالبتكار وحماية  ت  في مجاال

ات العينية على ، الضمانمثل  قانون التجارة، االفالس الملكية الفكرية

، شركات التوظيف الخاص)تفليسة(،  ، وكالء االعساراالموال المنقولة

والشراكة ما  الوساطة القضائية، والسهم التفضيلية، االتجارة االلكترونية

 الخاص والعام. ين القطاع  ب

   ل رقمية شبكة تواصل وتفاع   إنشاء  ب نقومdigital platform    بين

إلكترونية  ة  منص   تطوير   من خالل   وحديثة   ة  عصري   بطريقة   الشركات  

تنفيذ هذا المشروع  بالتعاون  الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم   للشركات  

ون بين وزارة االقتصاد إطار التعا الخاص من ضمن   مع القطاع  

مذكرة تفاهم خالل هذا التي سنوقع معها  Berytechوالتجارة و 

 المنتدى.

   الشركات الصغيرة والمتوسطة  كفاءات   برامج تدريب ورفع   وضع

الجودة طني مع معايير االدارة الفاعلة والو الحجم لمواءمة اإلنتاج  

قدرتها التنافسية والوصول  نها  من زيادة  واإلنتاج الدولية األمر الذي يمك  

في نا وتعاو .جديدة وتقديم منتجات تنافسية للمستهلك اللبناني إلى أسواق  

داد الشركات الصغيرة وهي من ع    Potentialمع شركة  االطارهذا 

 والمتوسطة وموجودة معنا اليوم.

    اتفقنا مع ممثلي األمم المتحدة في لبنان المعنيين فيGlobal    

Compact Network  المبادئ  تطبيق   لمتابعة  والجامعة األميركية

مع  العشر للميثاق العالمي لألمم المتحدة فيما يتعلق بإدارة الشركات  

والعمل والبيئة ومكافحة والمرأة والشباب  اإلنسان على حقوق   المحافظة  

الوطنية مع أهداف التنمية  الممارسات   ا منا بمطابقة  ، ايمان  الفساد

 التي التزم بها لبنان مع األمم المتحدة.  المستدامة

   بعض  إلى تطوير   يهدف   اتنموي   ارنا مع البنك الدولي برنامج  طو

فرص  خلق   بهدف   )زراعية  وصناعية وخدماتية(االنتاجية  القطاعات  

سوف يطلعنا عليه ممثل البنك في المناطق الريفية  صوص اخ جديدة   عمل  

 الدولي .

 نات استراتيجية وزارة األزمة مكو   انية لمواجهة  ضمن ا الخطة اللبن

 .2020-2014االقتصاد والتجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 



   الصندوق اللبناني للنهوض ليشمل   آليات عمل   وتطوير   قمنا بمراجعة 

 طلع  الصغيرة والمتوسطة والذي سن المؤسسات   تنموية تفيد   مبادرات  

رنامج األمم المتحدة في لبنان فيليب ممثل ب عليها من ضمن مداخلة  

 الزاريني في الجلسة الثالثة.

  للمعلومات المتعلقة بالشركات الصغيرة  قاعدة   على خلق   نعمل  كما

العمل على المرصد اللبناني  وتسريع   والمتوسطة الحجم عبر تحفيز  

من   SME Observatoryللشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

يكلية هذا المشروع في ل مع المعنيين إلنهاء هتكثيف التواص خالل  

ببناء السياسات العامة واالستراتيجيات القطاعية  ا يسمح  م ،أسرع وقت

 والمناطقية وإيجاد  التمويل الالزم.

 أعزائي،

الفردية الناجحة  وبالمبادرات   ةوءالكفه البشرية لبنان بموارد   يتميز   -7

ا  ها علىعن قدرت   تثبت   تزال ريادة األعمال التي ال على صعيد   خصوص 

في االقتصاد اللبناني. فهذه المبادرات واالبتكارات  إيجابية   بصمة   ترك  

ا في وجه كل التحديات ا صامد  من االقتصاد اللبناني اقتصاد   تجعل  

  المحلية واالقليمية

طور تالبيئة الحاضنة لهذه المبادرات حتى تنمو وت ون  الدولة في ص   دور   ويكمن  

القرار  ع  ليجتمع صنا   األنسب من هذا المنتدى المكان   ر، األمر الذي يجعل  وتكب

نسعى ألن  خرجوا بتوصيات  وأصحاب الشأن من القطاعين العام والخاص لي  

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  خدمة   في ايجابية تساهم   طريق   تكون خارطة  

جميع هذه  يذفي لبنان وسنقوم في وزارة اإلقتصاد بمتابعة تنفالحجم 

 التوصيات.

 نضع الجهود واإلمكاناتنحن لن نتوانى عن توظيف كافة القدرات المتاحة و

الجهود  من أن   إذ إنني على ثقة  كل ها،  لتنفيذ المبادرات التي أطلقناها جميعها

الشركات ودعمها على كافة  لتنمية   نوعية   نقلة   المبذولة والمستقبلية ستشكل  

ا للتنمية االقتصادية واالجتماعية في كل المناطق فز  االصعدة وستكون حا

 .اللبنانية دون استثناء

رئيس الجمهورية  لفخامة  لي أوال ان أتوجه بالشكر الكبير اسمحوا  -8

ا منه بأهمية  العماد ميشال عون  الذي شرفنا برعايته هذا المنتدى إيمان  

القتصاد الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ا

. وأود  أيضا  أن ها وتطويرهاوضرورة إيالئها العناية الالزمة  لتنميت  



بالشكر من حاكم مصرف لبنان األستاذ رياض سالمه لتعاونه  أتقدم  

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ه المستمر  الكبير في هذا الحدث ولدعم  

 . موماواالقتصاد اللبناني ع صوصاخ

المساهمين والمنظمين  جميعلبكامل الشكر  وهنا، اسمحوا لي أن أتوجه -9

ة وكل والمشاركين من القطاعين العام والخاص وفريق عمل الوزار

إلنجاح هذا المنتدى. فالجهود المبذولة كانت الذين وضعوا كل إمكاناتهم 

ها األساس هائلة وصادقة واألهم    ودوربأهمية  هو اإليمان   يأن محفز 

 .حجمالشركات الصغيرة والمتوسطة ال

 Medgulf شركةو  SGBLبنك عودة  وكما أتقدم بالشكر من  -10

في بيروت  والزراعة رفة الصناعة والتجارةوغ  Cedrus Bankو

في طرابلس على  والزراعة وجبل لبنان كما غرفة الصناعة والتجارة

كما هذا الحدث االقتصادي الهام . مشاركتهم ومساهمتهم القيمة في انجاح  

بنك بيروت و Master’s Chipsشركة  كل من أود تقدير مساهمة  

 Arope- LIA- Commercialشركات التأمين وبنك لبنان والخليج و

Insurance -CFC-  وغرفة الصناعة والزراعة والتجارة في زحلة و

غرفة الصناعة والزراعة والتجارة في صيدا واتحاد رجال األعمال 

 .للدعم والتطوير )إرادة(

 األولى واألهم من ذلك، أتمنى أن يكون  ه بدورت  منتدى لهذا ال تمنى النجاح  أ

 لالقتصاد الوطني خدمة   كاف ة األفرقاء حقيقي وبناء بين لتعاون  فاعلة  انطالقة  

 .والمواطن اللبناني

في لبنان  من القلب إلى الشباب اللبناني مة  بكل في الختام، أتوجه   -11

 عن تأمين   نتوانى وفي بلدان االغتراب، ألؤك د لهم مرة أخرى أننا لن

 نسترجع  لا ونءأبنا وتطوير بيئة األعمال في لبنان لتحتضن   وتجهيز

فقط وليس لبنان ويبدعوا وينجحوا في وطنهم المغتربين حتى يستثمروا 

 في الخارج.

 ي لنا. أكبر وهذا هو التحد   نا يجب أن يكون  اقتصاد  

 

 عشتم وعاش لبنان

 


