بيان صحفي
مؤتمر صحافي مشترك لـ "ايدال" وMIT

عيتاني :شراكتنا مع  MITتهدف إلى تشجيع الريادة واالبتكار
فاضل :ضرورة االستثمار في الشباب وفي القطاعات الواعدة
بيروت ،في  26آذار  –2019تمهيدا النعقاد مسابقة منتدى  MITللشركات الناشئةة العربيئة ،عقئد رةئي مللئ
إدارة المؤسسة العامة لتشليع االستثمارات المهند نبيل عيتاني ورةيسة منتدى  MITالسيدة هالة فاضل مؤتمرا
صحافيا مشتركا ظهر اليوم في مقر المؤسسة لإلعالن عن الشراكة التي تلمع "ايدال" والمنتدى.
واكد المهند عيتاني في كلمة القاها على ضرورة التحول نحو االقتصاد الرقمي لكي يحئافظ لبنئان علئى مركئ
الريادي والتنافسي في منطقة الشرق األوسط ،معتبرا ان المؤسسة العامة لتشليع االستثمارات أخذت على عاتقها
تع ي النمو في قطاع تكنولوليا المعلومات ودعمه ومنحه الحواف وتسهيل اعماله بشتى الوساةل الممكنة.
وقئئال" "تئئولي المؤسسئئة ريئئادة األعمئال واالبتكئئار اهتمامئئا كبيئئرا بئئالنظر إلئئى عوامئئل عئئدة أهمهئئا تئئوافر الك ئئا ات
البشرية المتخصصة وولود البيةة المح ة من حاضنات ومسرّ عات وسهولة الوصول إلى التمويل ،مما ي تح آفاقا
لديدة ومتعددة للعمل في ملاالت متعددة تتقاطع مع لميع القطاعئات االنتاليئة والخدماتيئة .وشئراكتنا مئع منتئدى
 MITللشركات الناشةة العربية تصبّ في إطئار تشئليع وتح يئ هئذ الريئادة واالبتكئار ،مئا يعئ فئر تحويئل
لبنان إلى قاعدة للتكنولوليا في ظل االمكانيات والمقومات التي يتمتع بها".
واعلئئن انئئه خئئالل العئئامين الماضئئيين ،أطلق ئت "ايئئدال" العديئئد مئئن المبئئادرات التئئي تعتمئئد علئئى الشئئباب واألفكئئار
االبتكارية ومنها على سبيل المثال وحدة "مساندة األعمال" التئي تشئكل منصئة لتع يئ االبتكئار وريئادة األعمئال.
وقئئال إن المشئئاريع التئئي ترتكئ علﯽ االﺒﺘﮐار تشئئكل ﻤﺤركئئا رﺌﻴﺴيئئا للﻨﻤو االقﺘﺼادي ﻤع اﺴﺘﺜﻤار يقئئدر بئ 29.6
ﻤلﻴون دوالر في هذ المشاريع في العام .2018
وتحدث المهند عيتاني عن األهداف المشتركة التي تلمئع المؤسسئة بمنتئدى  MITوتئدفع بالمؤسسئة ألن تكئون
الشريك الحكومي االستراتيلي له ومنها" دعم روّ اد األعمال وتوفير شبكات التواصئل لهئم ،مئا يعئ تعمئيم ثقافئة
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ريادة األعمال واالبتكار ويسهم في خلق قص نلاح لديدة .واعرب عن فخئر بئال رق المشئاركة خصوصئا ان
من بينها  19فريقا لبنانيا ،مؤكدا متابعة هذ ال رق حتى النهاةيات ومن ث ّم عند ولوج عالم األعمال.
بدورها ،تحدثت فاضل عن الرؤية المشتركة لدى كل من المنتدى و"ايدال" ،معتبرة ان هئذ الشئراكة بئين القطئاع
العام والقطاع الخئا تكسئب الحئدث أهميئة ومصئداقية اكبئر ،وتؤكئد علئى ضئرورة االسئتثمار فئي الشئباب وفئي
القطاعئئات الواعئئدة ،كمئئا تسئئهم فئئي اعضئئا ة علئئى ال ئئر الواعئئدة فئئي لبنئئان وإبئئرا االبتكئئار اللبنئئاني امئئام كئئل
المستثمرين في العالم.
وتناولت المحاور التي سيرك عليها المنتدى ومنهئا الئذكا االصئطناعي واكتشئاف ال ضئا والتكنولوليئا الماليئة،
معلنئئة عئئن حلئئم مشئئاركة كبيئئر .وقالئئت ان المشئئاركة اللبنانيئئة الفتئئة هئئذا العئئام مئئع وصئئول  19فريقئئا لبنانيئئا إلئئى
النهاةيات ،وهو ما يشكل ثلث عدد المشاركين.
وتحدثت فاضل عن انعقاد هذا المنتدى للمئرة األولئى فئي لبنئان ،مؤكئدة ان ذلئك يعئود إلئى ايلئاد الشئريك اللبنئاني
المناسب والمتمثل ب "ايدال" .واكدت ان المناخ الذي يح الشركات الناشةة على النمو بات مشلعا.
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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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