بيان صحفي
"ايدال" تفتتح ورشة عمل بالتعاون مع اليونيدو

المهندس عيتاني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بيروت ،في  17آب  –2017افتتحت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ورشة عمل تمتد على ثالثة
ايام حول اعداد وتنمية رواد األعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة اليونيدو ،في
حضور رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للمؤسسة المهندس نبيل عيتاني ،رئيس المركز الدولي العربي االقليمي
لتدريب وتنمية رواد األعمال واالستثمار الدكتور هاشم حسين ،ممثلين عن الغرف والوزارات واإلدارات المعنية
وخبراء استثمار في اليونيدو.
واكد المهندس عيتاني في كلمة القاها على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات
الناشئة وكيفية مقاربتها لناحية تحسين مناخ األعمال ،ما يشكل دعامة ووسيلة حيوية للتسويق لجدوى االستثمار
في لبنان.
وشكر المهندس عيتاني اليونيدو على ايمانها بلبنان الذي يمكن ان يشكل نموذجا للدول األخرى ،مشيرا إلى أن
البيان الوزاري تناول موضوع االبتكار وريادة األعمال والتكنولوجيا وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الحجم .وقال إن "ايدال" شريك رئيسي في عملية التنمية االقتصادية كغيرها من المؤسسات واإلدارات العامة،
مشددا على ضرورة تنمية المجتمعات في المناطق وتحويلها من مجتمعات مستهلكة إلى منتجة استنادا إلى
المقومات التي تتمتع بها من توافر المواد األولية واليد العاملة الماهرة واألراضي.
واوضح ان الهدف من هذه الورشة اعداد الكفاءات الالزمة لتحديد واختيار وتدريب وتوفير المشورة ودعم رواد
األعمال ليتمكنوا من تأسيس مشاريعهم ،وكذلك اطالع المشاركين على عملية تخطيط وتنفيذ النمو المؤسسي.
من ناحيته ،نوه د .حسين بعمل البرنامج في لبنان ،مشيرا الى أن االهتمام حاليا ينصب على الشباب وترجمة
أحالمهم وأفكارهم الى حقيقة وواقع .وأكد ان آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطورت كثيرا خالل
السنوات األخيرة وكذلك مفهوم المؤسسات الناشئة والحاضنات.
وأشاد بتميز البرنامج في لبنان ،باعتباره أول دولة تطبق البرنامج عن طريق الغرف التجارية ،مشيرا الى انه
سيكون النموذج الذي سيحتذى به لتعميمه في الدول العربية .وأكد حسين على ضرورة وضع خطة لتمكين
الشباب اللبناني ،معتبرا ان ثقافة ومفهوم انظمة احتضان ودعم المؤسسات المتناهية الصغر يجب ان يكون
معمما.
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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 .
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هاتف 983306 1 961+ :فاكس983302 1 961+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb

2

 \ 2017إي دال

