بيان صحفي
"ايدال" شاركت في مؤتمر الطاقة االغترابية في الس فيغاس

بيروت ،في  25ايلول  –2017شارك وفد من المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان في افتتاح مؤتمر
الطاقة االغترابية الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين في الس فيغاس – الواليات المتحدة األميركية.
تأتي المشاركة في هذا المؤتمر في إطار السعي الذي تبذله المؤسسة من أجل تفعيل ربط المغترب اللبناني
والمتحدر من اصل لبناني مع وطنه األم.
وخالل جلسة "اقتصاد المعرفة :الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التربوية" ،كانت للمؤسسة
مداخلة قدمها الخبير االقتصادي عباس رمضان الذي اعلن ان قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نما بواقع
 7في المئة بين  2014و 2016ومن المتوقع ان يشهد نموا بنسبة  9,7في المئة بحلول العام  .2019واوضح
ان التوقعات تشير إلى ان مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجمالي الدخل القومي ستكون في
حدود  6مليارات دوالر في العام  ،2017ليصل حجم فرص العمل فيها إلى .6000
واكد ان القطاع انتقل من مرحلة تجارة التجزئة والجملة الى مرحلة االبداع وابتكار المحتوى ،مشيرا إلى ان
سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان يشتمل على القطاعات الفرعية التالية :صناعة المعدات،
الخدمات وصناعة البرامج.
وتطرق العرض ايضا إلى المؤسسات الناشئة اللبنانية التي تعتبر من بين األكثر نجاحا على الصعيد اإلقليمي ما
يؤكد على المقومات التي يتمتع بها لبنان والتي تجعل منه مركزا للمعرفة والتكنولوجيا في المنطقة .وقد اكد
رمضان ان عددا من المؤسسات الناشئة في لبنان باتت اليوم عالمية وتلقى الدعم والتمويل من صناديق عالمية.
كذلك ،تم استعراض الميزات التفاضلية التي يتمتع بها لبنان والفرص الواعدة التي يزخر بها في العديد من
القطاعات االنتاجية ،فضال عن الحوافز والتسهيالت التي توفرها المؤسسة للمستثمرين سواء كانوا لبنانيين او
اجانب او مغتربين.
هذا ،وقد نظمت المؤسسة عشا ًء احتفاليا على شرف المغتربين حضره عدد كبير من الشخصيات المشاركة .وقد
تحدث خالل العشاء عضو مجلس إدارة المؤسسة األستاذ مرشد الحاج شاهين الذي القى كلمة رئيس مجلس
اإلدارة المهندس نبيل عيتاني ،فاوضح ان لبنان ص ّدر افضل المواهب إلى العالم ،واستطاع رغم الصعاب ،ان
يستمر في مسيرة النمو بفضل إرادة شعبه والتزامه بالمغتربين الذين كانت لهم مساهماتهم على الصعيدين
االقتصادي واالجتماعي.
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وأكد ان تنظيم هذا العشاء يعكس االيمان بقوة وقدرة المغتربين وبقوة االتحاد معا ،بحيث يمكن انجاز الكثير .وقال
إن للمستثمرين الحق باستثمار رابح في وطنهم األم ،وبإجراءات شفافة وبتأثير على السياسات ،وبحوافز مميزة
حتى يتمكنوا من ان يقدموا دعمهم لالقتصاد الوطني.
وأضاف" :لبنان يستحق خبرتكم ومعرفتكم وشغفكم ونظرتكم الشاملة حتى يتمكن من االستمرار بالتقدم .في
المقابل ،يقدم لكن لبنان الموارد البشرية المؤهلة وبيئة االعمال الليبيرالية واالقتصاد الحيوي الذي يشتمل على
العديد من القطاعات الناشئة ،فضال عن النظام المصرفي القوي والوصول السهل إلى األسواق اإلقليمية
والدولية".
ودعا إلى شبك الطاقات للعمل من اجل بلد افضل ،اكثر ازدهارا ،يتماشى مع احالم المغتربين وتطلعاتهم.

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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