بيان صحفي
"ايدال" تشارك في منتدى استثمر في البحرين ومنتدى االستثمار العالمي لرواد األعمال
بيروت ،في  1تشرين الثاني  – 2017شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ،ممثلة برئيس
مجلس إدارتها المهندس نبيل عيتاني في منتدى استثمر في البحرين ومنتدى االستثمار العالمي لرواد األعمال
 2017الذي انعقد في  31تشرين األول  2017في المنامة برعاية سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وكانت للمهندس عيتاني مداخلة خالل جلسة "طريق الحرير البحري  -القاري (طريق واحد وحزام واحد
للتنمية)" اعلن فيها ان "ايدال" تسعى للعب دور محوري في مبادرة الحزام والطريق ،كون ركائزها األساسية
تعتمد على الميزات التفاضلية للبنان ومنها على سبيل المثال ال الحصر انفتاح األسواق واالقتصاد الحر.
وقال إن لبنان ،وعلى وجه التحديد "ايدال" ،قد وضعت برامج لوصل رواد األعمال المحليين بالرواد العالميين.
وأكد أن المؤسسات الناشئة اللبنانية تتصدر اليوم قائمة المؤسسات الناجحة اقليميا ،ما يؤكد موقع لبنان كقاعدة
للمعرفة .وأعلن ان لبنان يمتلك النسبة الثامنة األعلى في العالم للنشاط الريادي في مراحله األولى ،فضال عن
النسبة األعلى من الرواد الواعدين والرواد من اصحاب الشركات الجديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
وتطرق المهندس عيتاني إلى ازدهار الحاضنات ومسرعات األعمال التي تساند المؤسسات الناشئة في قطاع
التكنولوجيا ،معلنا عن انشاء وحدة دعم األعمال في "ايدال" ،وهي األولى من نوعها في لبنان ،التي سوف تقدم
الخدمات االستشارية المجانية للمؤسسات الناشئة.
وكانت للمهندس عيتاني لقاءات عديدة على هامش المنتدى .وقام بزيارات لعدد من الحاضنات والمؤسسات
الناشئة في البحرين لالطالع على خبرتها في هذا المجال.
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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 +961 1 983306 :فاكس+961 1 983302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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