بيان صحفي
"ايدال" تدعم مشاركة  21مؤسسة لبنانية في معرض جايتكس  – 2018دبي

عيتاني :قطاع تكنولوجيا المعلومات نما بمعدل بلغ  7في المئة في األعوام األخيرة
بيروت ،في  15تشرين األول  –2018شاركت لمؤسسساا لممرؤاا ميشااالس لمسايتؤركل نان ممثار ؤؤتساا ماك ال
ؤاس إدلكيهر لمؤهثد ثمالل عاليرثن نن ؤمكض اراليت لمذي اليم يثظالؤه نان ؤدالثاا دمان ماال  14و 18يشاكال
لألول لمحاارمنح حالااو ياااوم لمؤسسسااا ماادعم ؤشااركتا  21ؤسسسااا ثرش ا اح ؤوزعااا عسااا اثاارحال لألول مكعرالااا
( Lebanon Softshore Clusterوهن وحدة نن ؤمهاد لممحاوو لمااثرعالا ؤخاا مسشاكتر لماا الكة
ولمؤيوسطاح ولمترثن مكعرالا ( Speed@BDDوهن ؤسكعا لعؤرل ؤخا مسشكتر لمثرش ا.
ويأين هذه لمؤشركتا نن إطرك سمن لمؤسسسا لمؤيولال مسيكوالج مسفك لمسيتؤركالا لمولعدة نن قطرع يتثومواالر
لمؤمسوؤر ولميارم ولمؤسرهؤا نن يسوالق ؤثياريه وخدؤريه عساا لماامالد لممارمؤنح خاواار نثاه الشاهد ثاساا
ثوعالاح محالو لثه مكز تاطرع لقياردي لسرسن ييؤحوك حومه لألثشطا لمقياردالا ترنا .تؤر يهدف هذه لمؤشركتا
إمااا لالااارد شااكلتر وؤساايتؤكال ؤحيؤسااال ؤاا خااقل مااار كولد لألعؤاارل وناايي لسااولق ادالاادة ولميولااال ؤااس
لمؤسيتؤكال يؤهالدل مقثطقق إما لممرمؤالا.
وممد اوما نن لماثرح لمسمثرثن مكناا سفالك ممثر نن لإلؤركل نسلد دثد وؤدالك عارم لواالاكو عؤارد تكالدالاهح قارل
لمؤهثد عاليرثن "ماد ثؤر قطرع يتثومواالر لمؤمسوؤر ولميارم نن ممثر مؤمدل يكلتؤان مسا  7نان لمؤ اا نان
لألعولم لألخالكة .وؤا لمؤيوقاس ل الشاهد ثؤاول مثساما  9,7نان لمؤ اا محساول لممارم  .2019ولميحادي لمتمالاك لماذي
التؤ لؤرؤثر لمالوم اليؤتل نن لالارد لمطكق ولموسار ل لمؤثرساما مادعم هاذل لماطارع ويمزالاز دوكه نان لكسار لقياارد
لمؤمكنا وؤاركلة لميطوكل لميتثومواالا لمؤسيؤكة".
ولتد عاليرثن ن لمؤسسسا لممرؤا ميشاالس لمسيتؤركل نن ممثار ح يعاس قطارع يتثومواالار لمؤمسوؤار ولمياارم
ؤا مااال لماطرعاار لمهاادف لمك السااالاح خاوااار لثااه الحيعا لتتااك ؤا  800ؤسسسااا المؤاال ؤمظؤهاار ناان ؤااارل
لميوزالاس وإعاردة لممالااسح ومتثهار لمالاوم ماادن ي ثياال لمالاوم لمااا ؤكحساا لممادلع ولميتاارك لمؤحياو  .ونوعاي ل وهااذه
لمؤسسسر ح لمين هن مؤمظؤهر ؤ لمؤسسسر لمثرش ا ولمشكتر لما الكة ولمؤيوساطا لمحاامح مريا لمالاوم يميماك
ؤ مال لألتتك ثارحر عسا لمامالد لإلقسالؤن؛ ؤر الستد عسا ل ممثر اليؤيس مؤاوؤر عدة ؤثهر عسا سمالل لمؤتارل م
لمحاكح لمالد لممرؤسا لمؤيخااا ولمتفو ةح ولمثفيرح لمقياردي ولممثالاا لميحيالاا ولمؤثارل لمؤحفاز عساا لمثؤاو نان
ظل واود ؤاؤوعاا ولساما ؤا لمحرعاثر وؤساكعر لألعؤارل ولمااثردالق لميؤوالسالاا لمؤعاؤوثا .ولتاد ل ذما
المزز مرميأتالد ؤوقس ممثر تؤكتز مسؤمكنا ولميتثومواالر نن لمؤثطاا.
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الذتك ل ؤمكض اراليت الُارم نن ؤكتز دمن لمياركي لممارمؤن عساا ثساخيال لألوماا Gitex Technology
 Weekؤ  14إما  18لمشهك لمحرمن ويسياطب زولكل ؤ  120مسدل ؤ حول لممارمم ؤاس  4آمف عاركض نان
 24قطرعر ؤخيسفرح ولمترثالا  Gitex Future Starsؤ  14إما  17يشكال لمحرمن ويسيعالف لتتك ؤ 850
شكتا ثرش ا نن  19قطرعر ؤ  75مسدل حول لممرمم.

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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