بيان صحفي
"ايدال" نظمت ورشة عمل حول تعزيز بيئة األعمال

عيتاني :بيئة األعمال الحاضنة للمشاريع الصغيرة بدأت تتظهر
بيروت ،في  4تشرين األول  –2018نظمت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ،بدعم بعثة االتحاد
األوروبي في لبنان ،وبالتعاون مع  TAIEXالتي تعنى بالمساعدة التقنية وتبادل المعلومات ،ورشة عمل حول
تعزيز بيئة األعمال حيث استعرض الخبيران ،السيد وديع األشقر ،الرئيس التنفيذي لـ Start-up Stockholm
في السويد والسيد فيليب ايفيرنيو ،مدير التعاون الدولي في  Business Franceفي فرنسا ،خبرات بلديهما
في مجال دعم المؤسسات الناشئة وتوفير سبل النمو لها في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس نبيل
عيتاني ،ومستشارين من رئاسة مجلس الوزراء وممثلين عن الغرف التجارية في بيروت والمناطق وممثلين عن
عدد من الحاضنات ومسرعات األعمال والمؤسسات الناشئة اللبنانية.
تهدف ورشة العمل هذه إلى عرض خبرات كل من السويد وفرنسا والخطوات التي تم اتخاذها من قبلهما لخلق
بيئة مؤاتية لنمو الشركات الناشئة وما يمكن ان يستفيد منه مجتمع ريادة األعمال اللبناني في هذا اإلطار.
وقال المهندس عيتاني في كلمته االفتتاحية "إن لبنان ،بفضل رأسماله البشري وشبابه ،واستنادا إلى الرؤية التي
وضعتها الحكومة ،يسعى ألن يصبح العبًا ً
رائدا في المنطقة في مجال االبتكار التكنولوجي" .وأعلن ان الحكومة
اللبنانية تضع قطاع اقتصاد المعرفة على رأس اجندتها االقتصادية .وبناء عليه ،عمدت جميع الوزارات
والمؤسسات العامة والخاصة إلدماج هذه الرؤية من ضمن أولوياتها وخطط عملها .وأوضح ان هناك اهتمام
بالبنية التحتية القانونية للشركات الناشئة وآخرها إقرار قانون المعامالت اإللكترونية في البرلمان ،مل يتيح
للشركات الناشئة من االزدهار والنمو من خالل تبسيط اإلجراءات الحكومية ،فضال عن الجهود المبذولة من اجل
تحسين االتصاالت واالهتمام بتوفير التمويل بموجب التعميم رقم  .331واعلن ان بيئة األعمال الحاضنة
للمشاريع الصغيرة بدأت تتظهر بوجود  8حاضنات  /مسرعات ،وواحات رقمية حديثة وسلسلة من برامج
التوجيه للمشاريع المبتدئة ،فضال عن وحدة مساندة األعمال التي اطلقتها المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في
شباط الماضي والتي تتيح ألصحاب المشاريع الناشئة البناء على اسس علمية سليمة بهدف زيادة قدرتهم التنافسية
في الوصول إلى األسواق وتعزيز روح المبادرة وزيادة جاذبية بيئة األعمال.
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من جهته ،استعرض األشقر كيف تحولت ستكهولم إلى قاعدة لالبتكار ودور الحكومة السويدية في خلق مناخ
مؤات للمؤسسات الناشئة ورواد األعمال .وتحدث عن  Start-up Stockholmودورها وعالقتها بالمانحين
والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع األكاديمي.
كذلك ،استعرض ايفيرنيو المبادرة الفرنسية فرانش تيك لتعزيز مناخ ريادة األعمال في فرنسا وكيفية استفادة
لبنان منها.
وجرى بعدها حوار مع الخبيرين من اجل تحديد الخطوات الواجب اعتمادها من اجل تطوير خدمات وتسهيالت
وحدة مساندة األعمال.

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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