بيان صحفي
"ايدال" تجول على الحاضنات ومسرعات األعمال
بيروت ،في  23كانون الثاني  –2018في إطار التحضير إلطالق وحدة مساندة األعمال التي تم انشاؤها حديثا
في مقر المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات ،نظمت ايدال جولة على عدد من الحاضنات ومسرعات األعمال
حيث عقدت لقاءات مع عدد من المؤسسات الناشئة العاملة في الحاضنات وذلك بهدف التعريف عن هذه الوحدة
والخدمات التي يمكن ان توفرها.
وخالل زيارة منطقة بيروت الرقمية  ،BDDاكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس نبيل عيتاني ان قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يشكل مجاال واعدا لالستثمار ،ويتمتع بالجهوزية نظرا إلى عوامل عدة أهمها
توافر الكفاءات البشرية المتخصصة في هذا المجال .واوضح إن "ايدال تضع قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من بين القطاعات الهدف الرئيسية .وهي تسعى دوما لدعمه ومساندته من خالل الترويج للفرص
االستثمارية الواعدة فيه والمساهمة في تسويق منتجاته وخدماته على الصعيد العالمي" .وأشار إلى أن التحدي
الكبير اليوم يتمثل في ايجاد الطرق والوسائل المناسبة لدعم هذا القطاع وتعزيز دوره في ارساء اقتصاد المعرفة
ومجاراة التطورات التكنولوجية المستمرة.
وأكد المهندس عيتاني أن انشاء وحدة مساندة األعمال يندرج في هذا السياق ،مؤكدا انها تحقق اهدافا عدة
خصوصا المساهمة في تعزيز روح المبادرة وتطوير مناخ محفز للمؤسسات الناشئة وتوفير الدعم لها لتنمو
وتطور انتاجها وصادراتها وصوال إلى العالمية ،وهو ما يؤدي بدوره إلى نمو االقتصاد المحلي وخلق المزيد من
فرص العمل.
هذا ومن المتوقع ان يتم إطالق وحدة مساندة األعمال في وقت قريب .تقدم هذه الوحدة عددا من الخدمات إلى
المؤسسات الناشئة ومنها على سبيل المثال ال الحصر ،المعلومات الالزمة لإلنشاء والتشغيلُ .تدار هذه الوحدة من
قبل فريق متخصص من إيدال بد عم من مستشارين تتم االستعانة بهم من خارج المؤسسة في المجال القانوني
ومجال التدقيق.
تنطلق وحدة مساندة األعمال في مراحلها األولى من العمل من بيروت ،على ان يتم تعميم هذه التجربة في المديين
المتوسط والبعيد على المناطق اللبنانية كافة بتأسيس وحدات مماثلة في الشمال والبقاع والجنوب .وتضطلع هذه
الوحدات بالعديد من النشاطات والمهام ،ومنها:
•
•
•
•

ورش عمل تقام في جميع أنحاء لبنان للترويج للخدمات التي تقدمها الوحدة.
ورش عمل متخصصة قانونية ومحاسبية.
مؤتمرات وورش عمل تتناول احتياجات المؤسسات الناشئة.
تأليف مجموعات عمل لوضع السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز روح المبادرة في لبنان .
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لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ عليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .وقد ح ّدد هذا القانون عددا من القطاعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتماعي.
تشمل القطاعات الهدف :الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطاعات اإلنتاجية السيما الصناعات الغذائية والزراعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.
للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب7251-113 .
بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983 306 :فاكس+961 1 983 302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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