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اء مركز ابتكار رة تفاهم إلنشمذكّ  توقّعان علىميشال عيسى للتنمية المحلية مؤسسة و كريتييب 

 األعمال في عمشيت

أقضية جبيل وكسروان ولقيمة عالية وتأثير كبير  وإعطاءبهدف المساهمة في التنمية االقتصادية 

مذكرة لى عشماس . برئيسها ومديرها التنفيذي السيد مارون ن ممثلة   يريتيكعت بشمال، وقّ ال

 سى، لتطويرتفاهم مع مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية، ممثلة برئيسها الدكتور طوني عي

.مركز لألعمال واالبتكار في عمشيت  

رئيس ر بيروت، بحضو -متحفالقديس يوسف في ال أقيم هذا الحدث في مكتب رئيس جامعة 

كما  .يةن منحا المشروع موافقتهما الرسمذيلم دكاش والسيد ميشال عيسى الاألب سلي الجامعة

ضافة إلى باإل مؤسسة ميشال عيسىأعضاء بعض و يريتيكإدارة بالجامعة وحضر نواب رئيس 

تور أنطوان رئيس بلدية عمشيت الدكو روحاناالنائب البطريركي لمنطقة صربا المطران بولس 

رئيس القاضي فوزي خميس ورئيس مجلس اإلدارة وال ديوان المحاسبةالعام ل مدعيالو عيسى

.التنفيذي لمجموعة إرغا السيد إيلي جبرايل  

مية االقتصادية التن ستراتيجياتإالمشروع سيساعد على تلبية  ته أنكلمأكد الدكتور عيسى في 

االحتياجات  ةإلى تلبي هذا المشروع يهدف .ةالمحليلتنمية التي تتبعها مؤسسة ميشال عيسى ل

في  المشروع األول من نوعهنظرا  إلى أنه  .شمالأقضية السروان وجبيل وك لدى االقتصادية

ا مقاولون والشركات الناشئة التي أسسه الجامعيين موهبةالطالب  كثرأ يجذب إليهاس ،المنطقة

 لىإالشباب ذوي االختصاصات من هجرة  وبالتالي الحدّ  ،شركات الصغيرة والمتوسطةوال

.بيروت وتعزيز االبتكار والمساهمة في التنمية المحلية  

ها تنظيم فضلب ديناميكيخلق مجتمع أوالَ على أن بيريتيك ستعمل  د السيد شماسفي مداخلته، أكّ 

ريادة ز تعزي بهدف ينموالمؤتمرات مع متحدثين قيّ  واللقاءات التواصللمناسبات  المستمر

علومات على تكنولوجيا الممع التركيز  المذكورة أعاله المناطقوخلق فرص العمل في  العمال

طاعات قالسياحة البيئية وو المتجددةالطاقة و الذكية وصناعة األغذية الزراعيةواالتصاالت 

  .ريادة األعمال االجتماعية

 اليسوعيةرئيس الجامعة  م دكاش لياألب س وقد أكد



 أرّحب بحماس كبير بمبادرة بيريتيك بالتعاون مع مؤسسة عيسى للتنمية المحلية، إلنشاء " 

جامعة القديس يوسف وهي أول . عمشيت-بيريتيك في منطقة جبيل مركز لتطوير األعمال   

جامعة أنشأت مراكز جامعية في طرابلس وزحلة و صيدا، تعتبر أن إحدى مهماتها هي التنمية 

بالتالي، فإن بيريتيك الجديدة ستكون حاضنة . ية للموارد البشرية واالقتصادية واالجتماعيةالمحل

خريجون الشباب من جامعة القديس يوسف لطالب و  فعلية للشركات الجديدة، وباألخص 

 ". وغيرها من الجامعات 

 

عبء يف فلتخحلول تم البحث عن المؤدية إلى بيروت، ي اتعلى الطرق السيرمع تزايد حركة 

متر مربع  0111سيتم تصميم المركز المبني على مساحة  .اد األعمال الشبابروّ على التنقل 

يد من اد األعمال الشباب والشركات الناشئة العدروّ لعمشيت لتقديم العام في طريق العلى 

:بما في ذلك ،يريتيكفي جميع مواقع ب المتوافرةمة الخدمات القيّ   

ل مكاتب وخدمات استضافة مرنة وصديقة للبيئة وحديثة ومجهزة كليا  تؤّمن راحة البا-

لعاملين ل ةمساحة عمل مشترك، إضافة إلى للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة

.المستقلين والمقاولين  

. لى التمويلع والحصول رّواد األعمالتوجيه لدعم وتدريب و األعمالخدمات تطوير -  

.ةإلفادة المحترفين في المنطق والمؤتمرات اتجتماعسيتم فتح فسحات إضافية لال-  

      الخريف فصل في أبوابه المشروع يفتح أن المقرر من

2018 

:لمحة عن  

 تنظيمحقل  هي منظمة رائدة فيو جامعة القديس يوسف على يد 7119عام تأسست بيريتيك  

والشركات  تطوير الشركات الناشئةب ، فهي تقومفي لبنان وريادة األعمال المشاريع البيئية

 قاتوتدعيم شبكة العالستضافة االودعم األعمال و الحضانةالصغيرة والمتوسطة من خالل 

بية وحازت ل األوروعضو في شبكة األعما يريتيكب .قاألسواوالتوجيه والتمويل والوصول إلى 

. تصديق مركز ابتكار األعمال  



في  7197هي منظمة غير حكومية لبنانية تأسست عام سى للتنمية المحلية مؤسسة ميشال عي

يشال تهدف مؤسسة م". أي بي تي" النفطتحمل اسم مؤسس ورئيس شركة و( جبيل)عمشيت 

لمجتمع من إلى تعزيز التنمية المحلية من خالل بناء القدرات داخل اعيسى للتنمية االجتماعية 

اب الشب لدىوتوليد الدخل، باإلضافة إلى تعزيز مبادرات ريادة األعمال  أجل العمل الحرّ 

يجين عمل، وتأمين فرص عمل للخر ربابالنخراط في قطاع األعمال كأوحمله على االلبناني 

.لفرار إلى العاصمة أو الهجرةلكي ال يضطروا الجدد   


