بيان صحفي
"ايدال" تطلق برنامج  B2Iبالتعاون مع بيريتك وجمعية تكنولوجيا المعلومات اللبنانية  -الكندية
بيروت ،في  12أيار  – 2016أطلقت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" بالتعاون مع
جمعية تكنولوجيا المعلومات اللبنانية – الكندية وبيريتيك برنامجا يستهدف رجال اعمال لبنانيين في قطاع المعرفة
تحت عنوان "الطريق إلى االبتكار" .B2i
يهدف البرنامج إلى تشجيع الشراكات بين الشركات اللبنانية والشركات الكندية من خالل نقل التكنولوجيا
والمعرفة .ويسعى هذا البرنامج إلى تسهيل دخول الشركات اللبنانية الرائدة في االقتصاد الرقمي ،وصوال الى
دخول الواليات المتحدة عبر كندا .كما يهدف إلى ايجاد شبكة داعمة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الحجم من خالل االنضمام الى برامج التسريع وصناديق رؤوس األموال.
وتم إطالق هذه المبادرة على مرحلتين :األولى في مونتلاير كندا بين  9و 11آذار  2016خالل زيارة قام بها
عدد من الشركات اللبنانية إلى كندا بهدف التعرف على بيئة األعمال هناك والتواصل مع عمالء محتملين،
مسرعات األعمال وهيئات تدعم االبتكار .أما الثانية ،فتمت في بيروت في  3و 4أيار  2016بهدف الترويج
لبيئة األعمال اللبنانية وتعريف رجال األعمال من المغتربين الكنديين إليها.
وكانت بعثة كندية تضم رجال اعمال من قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد زارت "ايدال" واجتمعت
إلى رئيس مجلس إدارتها المهندس نبيل عيتاني من أجل وضع خطة تنسيقية يكون من بين اهدافها الترويج لقطاع
االبتكار الكندي في لبنان وتسهيل دخول الشركات الناشئة اللبنانية الى السوق الكندية.
هذا ،وقد رعت "ايدال" حفل عشاء على شرف المشاركين في البعثة في  4ايار في بيروت سيمبوزيوم
اكزكيوتيف النج .وقد حضر هذا العشاء ،إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس نبيل عيتاني ،رئيس بلدية
مونتلاير فيليب روي ،رئيس مجلس إدارة بيريتيك مارون شماس ،رئيس برنامج  B2iفادي جوزف ،وحشد من
أعضاء البعثة والمعنيين بالمجال الرقمي.
وتعليقا على هذا الحدث ،أكد المهندس عيتاني أن الجاليات اللبنانية في الخارج تلعب دورا هاما في تعزيز اقتصاد
لبنان والمساهمة في نموه .وقال إن حجم السوق قطاع تكنولوجيا المعلومات يصل إلى  400مليون دوالر ،ومن
المتوقع ان يحقق نموا بمعدل  8في المئة في األعوام المقبلة .ولفت إلى أثره المباشر على إجمالي الناتج المحلي
حيث يساهم بحوالي  3,2مليار دوالر ويوفر أكثر من ستة آالف فرصة عمل .وأكد عيتاني ان لبنان يملك جميع
المقومات للعب دور اساسي في قطاع المعرفة في منطقة الشرق األوسط ،مشددا على ضرورة العمل من اجل
تحويل لبنان من بلد مستهلك للتكنولوجيا إلى بلد مصدر لها.
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لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم 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.ب7251-113 .
بيروت ,لبنان
هاتف 983306 1 961+ :فاكس983302 1 961+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
Juliette.khoury@idal.com.lb
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