بيان صحفي
"ايدال" في ستوكهولم

عيتاني :لتطوير العالقات الثنائية وتوثيق التعاون السيما في المجال التكنولوجي
بيروت ،في  15ايلول  –2017في إطار استراتيجيتها لمساندة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وقبيل
إطالق وحدة دعم األعمال التي توفر الدعم للمؤسسات الناشئة ،زار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع
االستثمارات في لبنان المهندس نبيل عيتاني على رأس وفد من المؤسسة مدينة ستوكهولم – السويد على مدى
ثالثة ايام لبحث واقع وفرص االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزيارة عدد من حاضنات
األعمال ،بدعوة من مؤسسة تشجيع االستثمارات في السويد .Invest in Sweden
وقد هدفت هذه الزيارة إلى االطالع على كيفية التحوّ ل نحو اقتصاد المعرفة وخلق بيئة حاضنة للمؤسسات الناشئة
لمساعدتها على النمو واالزدهار ،فضال عن ارساء شراكات من اجل تبادل المعلومات والخبرات حول واقع هذا
القطاع.
والتقى المهندس عيتاني والوفد المرافق نائب رئيس بلدية ستوكهولم حيث تم البحث في التوأمة المحتملة مع مدينة
بيروت .كما اجتمع إلى رسميين من الحكومة السويدية وتباحث معهم في كيفية استفادة المؤسسات الناشئة اللبنانية
من التكنولوجيا السويدية الحديثة.
وجال المهندس عيتاني من ضمن الزيارة على عدد من حاضنات األعمال حيث اطلع على الخدمات والحوافز
التي تقدمها للمؤسسات الناشئة .كما اجتمع إلى مسؤولين من مجموعة اريكسون ،التجمع األكبر لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في اوروبا ،حيث تم البحث في افتتاح جزء من المنظمة في لبنان.
وتعليقا على هذه الزيارة ،اعتبر المهندس عيتاني أن هناك اهدافا مشتركة يمكن تحقيقها لتعزيز العالقات
االقتصادية السيما االستثمارية بين الدولتين .وأوضح ان هذه الزيارة تمهد لتطوير العالقات الثنائية وتوثيق
التعاون الذي يجب ان يشمل قطاعات متعددة على غرار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،الذي توليه الحكومة
اللبنانية األولوية وتقدم له الدعم الالزم لفتح المجال أمامه لدخول أسواق جديدة والبحث عن شركاء محتملين
وترويج صادراته ،في وقت يبدي رجال األعمال السويديون اهتماما باستخدام لبنان كمنصة لالنطالق بمبادراتهم
الفردية ومؤسساتهم الناشئة نحو المنطقة.
وقال إن "ايدال" قد اطلقت برنامجا لدعم التصدير في هذا القطاع من اجل مساعدة المؤسسات الناشئة
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على دخول اسواق جديدة ولقاء موردين محتملين .وأكد أنه مع تطبيق
هذه المبادرات والسياسات ،يكون لبنان على المسار الصحيح في إبراز نفسه كقاعدة للتكنولوجيا في المنطقة.
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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
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