بيروت 91 -يونيو7192 ،
بيريتيك ومؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية توقّعان على مذ ّكرة تفاهم إلنشاء مركز ابتكار
األعمال في عمشيت
بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية وإعطاء قيمة عالية وتأثير كبير لكسروان وجبيل وأقضية
الشمال ،وقّعت بيريتيك ممثلة برئيسها ومديرها التنفيذي السيد مارون ن .شماس على مذكرة
تفاهم مع مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية ،ممثلة برئيسها الدكتور طوني عيسى ،لتطوير
مركز لألعمال واالبتكار في عمشيت.
أقيم هذا الحدث في مكتب رئيس جامعة القديس يوسف في المتحف -بيروت ،بحضور رئيس
الجامعة األب سليم دكاش والسيد ميشال عيسى اللذين منحا المشروع موافقتهما الرسمية .كما
حضر نواب رئيس الجامعة وإدارة بيريتيك وبعض أعضاء مؤسسة ميشال عيسى باإلضافة إلى
النائب البطريركي لمنطقة صربا المطران بولس روحانا ورئيس بلدية عمشيت الدكتور أنطوان
عيسى والمدعي العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لمجموعة إرغا السيد إيلي جبرايل.
أكد الدكتور عيسى في كلمته أن المشروع سيساعد على تلبية إستراتيجيات التنمية االقتصادية
التي تتبعها مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية .يهدف هذا المشروع إلى تلبية االحتياجات
االقتصادية لدى كسروان وجبيل وأقضية الشمال .نظرا إلى أنه المشروع األول من نوعه في
المنطقة ،سيجذب إليها أكثر الطالب الجامعيين موهبة والشركات الناشئة التي أسسها مقاولون
والشركات الصغيرة والمتوسطة ،وبالتالي الح ّد من هجرة الشباب ذوي االختصاصات إلى
بيروت وتعزيز االبتكار والمساهمة في التنمية المحلية.
في مداخلته ،أ ّكد السيد شماس أن بيريتيك ستعمل أوالَ على خلق مجتمع ديناميكي بفضل تنظيمها
المستمر لمناسبات التواصل واللقاءات والمؤتمرات مع متحدثين قيّمين بهدف تعزيز ريادة
العمال وخلق فرص العمل في المناطق المذكورة أعاله مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وصناعة األغذية الزراعية الذكية والطاقة المتجددة والسياحة البيئية وقطاعات
ريادة األعمال االجتماعية.
وقد أكد األب سليم دكاش رئيس الجامعة اليسوعية

"أرحّب بحماس كبير بمبادرة بيريتيك بالتعاون مع مؤسسة عيسى للتنمية المحلية ،إلنشاء
مركز لتطوير األعمال بيريتيك في منطقة جبيل-عمشيت .جامعة القديس يوسف وهي أول
جامعة أنشأت مراكز جامعية في طرابلس وزحلة و صيدا ،تعتبر أن إحدى مهماتها هي التنمية
المحلية للموارد البشرية واالقتصادية واالجتماعية .بالتالي ،فإن بيريتيك الجديدة ستكون حاضنة
فعلية للشركات الجديدة ،وباألخص لطالب و خريجون الشباب من جامعة القديس يوسف
وغيرها من الجامعات ".

مع تزايد حركة السير على الطرقات المؤدية إلى بيروت ،يتم البحث عن حلول لتخفيف عبء
التنقل على ر ّواد األعمال الشباب .سيتم تصميم المركز المبني على مساحة  0111متر مربع
على الطريق العام في عمشيت لتقديم لر ّواد األعمال الشباب والشركات الناشئة العديد من
الخدمات القيّمة المتوافرة في جميع مواقع بيريتيك ،بما في ذلك:
مكاتب وخدمات استضافة مرنة وصديقة للبيئة وحديثة ومجهزة كليا تؤ ّمن راحة البالللشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ،إضافة إلى مساحة عمل مشتركة للعاملين
المستقلين والمقاولين.
خدمات تطوير األعمال وتدريب وتوجيه لدعم ر ّواد األعمال والحصول على التمويل.سيتم فتح فسحات إضافية لالجتماعات والمؤتمرات إلفادة المحترفين في المنطقة.الخريف

فصل في أبوابه المشروع يفتح أن المقرر من

2018
لمحة عن:
تأسست بيريتيك عام  7119على يد جامعة القديس يوسف وهي منظمة رائدة في حقل تنظيم
المشاريع البيئية وريادة األعمال في لبنان ،فهي تقوم بتطوير الشركات الناشئة والشركات
الصغيرة والمتوسطة من خالل الحضانة ودعم األعمال واالستضافة وتدعيم شبكة العالقات
والتوجيه والتمويل والوصول إلى األسواق .بيريتيك عضو في شبكة األعمال األوروبية وحازت
تصديق مركز ابتكار األعمال.

مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية هي منظمة غير حكومية لبنانية تأسست عام  7197في
عمشيت (جبيل) وتحمل اسم مؤسس ورئيس شركة النفط "أي بي تي" .تهدف مؤسسة ميشال
عيسى للتنمية االجتماعية إلى تعزيز التنمية المحلية من خالل بناء القدرات داخل المجتمع من
أجل العمل الح ّر وتوليد الدخل ،باإلضافة إلى تعزيز مبادرات ريادة األعمال لدى الشباب
اللبناني وحمله على االنخراط في قطاع األعمال كأرباب عمل ،وتأمين فرص عمل للخريجين
الجدد كي ال يضطروا للفرار إلى العاصمة أو الهجرة.

