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 السيدات والساده أصحاب املعالي 

 احلضور الكريم 

 وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهلل 

 العربيةفي الدول  للمنافسةيـــسرنا أن نلتقي بكم اليوم في المنتدى األول 

 واجهة السوق العربية.و الشرق  زهرةوالذي يقام في بلدنا الثاني لبنان، بلد األرز و 

ــــــــما ه أـــــــ  فيـــــــ  أن  ـــــــرام  أصـــــــب   اليـــــــوم  المنافســـــــةمـ موضـــــــوراا جوهريـــــــاا فـــــــي ب
التـــــي هنتهلهـــــا الـــــدول للب ـــــن رـــــ  مصـــــا ر متلـــــد   وهنويـــــ   اهقتصـــــا ياإلصـــــ   
 ،اهقتصا ية الكفاءةوصوها إلى الدخل 

النمــــو اهقتصــــا ي هســــاهم فــــي ه قيــــ   المنافســــةل مايــــة  ةيتطلــــر هشــــريعا  مت صصــــاألمــــر الــــذي 
األمثــــل للمـــــوار   اهســـــت دامو  التنافســــية القــــدرةوهعزيـــــز ، والتطــــوير اهبتكــــارو رـــــم  اإلنتاجيــــةوزيــــا ة 

 اهستثمار.هشلي  و 

لإلصـــــــ   اهقتصـــــــا ي  األساســـــــيةانســـــــلاماا مـــــــ  األهـــــــدا  و رلـــــــى هـــــــذا األســـــــا  
فـــــي ســـــبيل خلـــــ  أســـــواق ومناخـــــا  اقتصـــــا ي  ، الوطنيـــــةوه قيقـــــاا للـــــراى والتطلعـــــا  

، مـــــما يعــــو  بــــالنف  والفارليــــة والكفــــاءة اإلنتاجيــــةفيهــــا مــــ  رفــــ  نــــتمك  أكثــــر كفــــاءة 
 المستدامة. التنميةبالكامل وه قي  أهدا   المنظومةرلى 

 بمهــــامهمكينــــاا للقيــــام  واضــــ ، اســــتراهيليأجهــــزة م تصــــ  هعمــــل وفــــ  مــــنه   مــــ  وجــــو  هبــــدكــــان 
وفــــت   التنافســــيةوه قيــــ  أرلــــى قــــدر مــــ   العا لــــة اهقتصــــا ية البيئــــةرلــــى األســــواق لتــــوفير  الرقابــــة

ــــــدخل  المشــــــرورة المنافســــــةلتشــــــلي   ،األســــــواق ــــــ  مصــــــا ر ال واأــــــراا القطارــــــا  كافــــــ  فــــــي هنوي



ــــــــــ  لمركــــــــــز مــــــــــالي واقتصــــــــــا ي رــــــــــالمي هنا مــــــــــا مــــــــــ  اهســــــــــتثمارا وجــــــــــذ   ــــــــــل الكوي  وه وي
 ل ضرة صاحر السمو أمير الب  . السامية التوجيها 

 :أن ثروا  الشعو  هقوم رلى أربعة أصول هام  وبارتبارم  هذا المنطل  

 .أولها رأ  المال البشري

 .وثانيها رأ  المال المنت  )السل  وال دما (

 .الطبيعيةوثالثها الثروا  

 .ال ارجيةوأخيراا األصول 

كمــــدخل لتطــــوير  المســــتدامة التنميــــةرلــــى العنصــــر األهــــم فــــي نــــا كــــان هبــــد مــــ  هركيــــز جــــل اهتمام 
ينضــــر  فــــي العنصــــر البشــــري والــــذي يعتبــــر المــــور  الــــذي ه اهســــتثمارو ، الــــوطنياهقتصــــا   هنافســــية

 ن و التقدم واهز هار ، الساريةال قيقي للدول  اهقتصا ويشكل رصر 

 مھالناج ـــــــة أن اهســـــــتثمار فـــــــي اقتصـــــــا  المعرفـــــــة يعتبـــــــر مـــــــ  أ العالميـــــــةحيـــــــن أثبتـــــــ  التلـــــــار  
 .المستدامة والتنمية اهقتصا ي النمو مقوما 

ـــــ   ـــــدرير والتثقي ـــــةفكـــــان الت ـــــا   المنافســـــةبأحكـــــام  والتوري ـــــى  اللبنـــــةالســـــوق ال ـــــر هـــــي  ومب األول
التــــي وضــــعها لمواجهــــة الت ــــديا   التشــــةيليةاســــتراهيليت   المنافســــةحمايــــة  جهــــازالتــــي بنــــى رليهــــا 

 هواجه .التي 

عمــــل الو  التنفيذيــــةوهئ تــــ   7112لســــنة  01 رقــــم لقــــانوناســــتكمال مرحلــــة البنــــاء التشــــريعي لفبعــــد 
رلــــى النهــــوء بالبنــــاء المبسســــي لللهــــاز بارتبــــار  أحــــد  القــــا رةجــــذ  الكــــوا ر والكفــــاءا  رلــــى 

عمــــل، ال، وخلــــ  فــــر  للتنميــــةفــــي المشــــروع الــــوطني  المســــاهمةاألذرع التنفيذيــــة للدولــــة مــــ  خــــ ل 
  رلى اهقتصا ، للمنافسةوهوسي  نطاق اهثر اهيلابي 



ــــى   ــــي انتقــــال اللهــــاز ال ــــر ف ــــ  اهث ــــذي كــــان ل ــــةاألمــــر ال ــــي هعــــد مــــ  المراحــــل  التشــــةيلية المرحل والت
 ،التي يمر بها اللهاز منذ نشأه  المفصلية

للنهــــــوء بالــــــدور  والبشــــــرية واإل اريــــــة الماليــــــةمــــــ  المــــــوار   الكــــــافيوالتــــــي رما هــــــا وجــــــو  ال ــــــد 
 المنافســــةلنشـــر ثقافـــة ، الدولـــةفــــي  الفارلـــة األجهـــزةالـــذي يمثلـــ  هـــذا اللهــــاز الرقـــابي بـــي  ال يـــوي 
 في األسواق، التنافسية البيئةوهعزيز 

 لوطننا ال بير. واهز هاراألسمى وهي ه قي  النمو والتقدم  الةايةوصوها إلى 

 الـــــدروةرلـــــى  المنظمـــــةاللزيـــــل لللنـــــ   بالشـــــكريســـــعنا فـــــي هـــــذا المقـــــام اه أن نتقـــــدم  ه وختامـــــاا 
لعــــــرء جــــــزء مــــــ  هلاربنــــــا  الفرصــــــةمثــــــل هــــــذ  الفعاليــــــا  إلهاحــــــة  هكــــــرارآملــــــي  أن يــــــتم  الكريمــــــة
 .الم تلفةم  ال برا   واإلفا ة

 

 .رشتم وراش لبنان

 والس م رليكم ورحمة اهلل وبركاه .
 
 


