بيان صحفي
"ايدال" تدعم المؤسسات الناشئة والمستثمرين في قطاعات التكنولوجيا واإلعالم

كونها المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ،عملت "ايدال" خالل السنوات القليلة الماضية على زيادة
الوعي حول الفرص االستثمارية في العديد من القطاعات االقتصادية الواعدة ،كما على وضع السياسات
والبرامج المناسبة التي من شأنها زيادة تدفق االستثمارات إلى لبنان ،وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو.
وفي إطار استراتيجيتها لدعم القطاع اإلعالمي الذي تم تصنيفه في قانون تشجيع االستثمارات في لبنان 063
كقطاع واعد خصوصا أنه يتمتع بمقوّ مات تساهم في جذب االستثمار ،رعت "ايدال" ورشة عمل تحت عنوان
" ."Intelligent Creativity Professional Development Programوقد جاءت ورشة العمل هذه
بمبادرة من جمعية بيروت االبتكارية ( )Beirut Creative Cluster – BCCوالمجلس البريطاني ،وهي
توّ جت اإلطالق الرسمي للجمعية في الثاني من نيسان الحالي.
وباإلضافة إلى ذلك ،وفي إطار سعيها إلى تحفيز النمو المناطقي ،واستراتيجيتها لتشجيع االستثمار في الشمال،
رعت "ايدال" بالتعاون مع المصرف المركزي ورشة عمل نظمتها جمعية حاضنات األعمال في طرابلس
( )Business Incubator Association in Tripoli – BIATتحت عنوان "قصص نجاح من شمال
لبنان" في غرفة التجارة في طرابلس .وقد استعرضت ورشة العمل هذه قصص مشاريع ناجحة والدعم الذي
يمكن أن يتلقاه المستثمرون من عدد من الهيئات الحكومية .ويتضمن الدعم الذي يمكن أن تقدمه "ايدال" لمشاريع
الناشئة:
( )1برنام ج تواصل للمشاريع ،يساعد الشركات اللبنانية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
على تحديد أسواق إقليمية وعالمية جديدة من خالل إرساء عالقات مع شركات أجنبية تبحث عن شركاء
لتلزيم تطوي كل خدماتها أو جزء منها.
( )2خدمات تنسيق األعمال التي تجمع المستثمرين المحليين واألجانب مع رجال أعمال محليين أو مع
مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم تبحث عن التمويل من خالل شبكة عالقات "ايدال" الواسعة التي
تضم مستثمرين من القطاع الخاص ،شركات ذات رأسمال مشترك.
( )0الحوافز الضريبية التي تشمل إعفاءات من الضريبة على الدخل لفترة زمنية يمكن أن تصل إلى عشر
سنوات ،باإلضافة إلى خدمات أخرى عديدة.
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وفي السياق عينه ،ستقوم "ايدال" برعاية "أسبوع المؤسسات الناشئة في لبنان الشمالي" في  26نيسان الحالي
بتنظيم من مركز ريادة األعمال في الجامعة العربية في بيروت وأسبوع المؤسسات الناشئة .أما الهدف من هذا
الحدث ،فيتمثل بتعميم وترويج ريادة األعمال في المجتمعات المحلية .وهو سيجمع المطوّ رين والمصممين
والمسوّ قين والمسؤولين عن المنتجات واألطراف المعنية بالمؤسسات الناشئة من أجل مشاركة األفكار وتشكيل
فرق عمل والتأسيس لمنتجات جديدة وإطالق مؤسسات ناشئة .يبدأ أسبوع المؤسسات الناشئة في الشمال
بمداخالت علنية مفتوحة مدتها دقيقة ينتج عنها تشكيل فرق صغيرة حول أفضل المفاهيم وأكثرها قدرة على
الترجمة .كما ستقوم لجنة من الخبراء في هذا المجال بإعطاء تقييمها.
أخيرا ،وخالل هذا الشهر ،رعت "ايدال" إطالق مبادرة  The Seeqnce Investors` Circleفي معرض
المؤسسات الناشئة .وهذه المبادرة هي عبارة عن جوالت تنظمها شركة  Seeqnceفي العديد من المدن ،وهي
ستشهد اجتماع سبع مؤسسات ناشئة عالمية ولقائها بخبراء ومستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في مدن رئيسية بما فيها بيروت ،دبي ،إسطنبول ،باريس ،سان فرانسيسكو ،نيويورك ولندن ،وذلك
في إطار سعيها لإلضاءة على الفرص االستثمارية في لبنان .وستلتقي المؤسسات الناشئة اللبنانية مستثمرين
رائدين وشخصيات بارزة ومعنيين رئيسيين في هذا القطاع ،إضافة إلى ممثلين عن وسائل اإلعالم في لبنان
والعالم العربي .وتقوم "ايدال" مع بنك عودة برعاية حصرية لهذا الحدث الذي سيجمع أكثر من  133شخصية
من قطاعات مختلفة.

لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  0٩٩١بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  261لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،3110تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .وقد ح ّدد هذا القانون معددا من القطامعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتمامعي.
تشمل القطامعات الهدف :الصنامعة والزرامعة والتصنيع الزرامعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية معليها.
للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب1320-002 .
بيروت ,لبنان
هاتف ٩02216 0 ٩60+ :فاكس٩02213 0 ٩60+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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