بيان صحفي
اجتماع في "ايدال" لوضع رؤية مشتركة لقطاع تكنولوجيا

عيتاني :نسبة النمو المتوقعة بين  2016و 2019تقدر بـ  10في المئة
الوزير افيوني :ضرورة تعزيز نمو القطاع التكنولوجي ودعمه وتسهيل اعماله
بيروت ،في  2نيسان  –2019التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان المهندس
نبيل عيتاني في مكتبه في المؤسسة وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني .وعقد لقاء بينهما فيي
حضور فريق رئيس الحكومة االقتصادي المؤلف من المستشارين فادي فواز وياسمينا خوري حيث جرى التداول
في موضوع التعاون لوضع رؤية مشتركة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وشدد المهندس عيتاني اثر اللقياء عليى ان الرؤيية االقتصيادية للحكومية الحاليية تيدفع باتجياا التحيول نحيو اقتصياد
المعرفيية وتطييوير قطيياع تكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت ،مييا يسييا فييي تنمييية القطاعييات االقتصييادية كافيية
وتعزيز صورة لبنان التي تعكس واقعه االجتماعي والتعليمي وذلك مجاراة للتسارع الحاصل في يذا المجيال فيي
العال  .وقال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بيات يشيكل مجياال واعيدا لتسيتثمار ،ويتمتيع بالجهوزيية
للنمو نظرا إلى توافر عوامل مساعدة عدة ،منها الدع الحكومي والحاضنات والييد العاملية المتخصصية وإمكانيية
الوصول إلى التمويل .واعلن ان القطاع نما بنسبة تراكمية بلغت  7في المئية بيين  2014و ،2016فيي حيين ان
نسبة النمو المتوقعة بين  2016و 2019تقدر بـ  10في المئة .اكيد ان تنميية يذا القطياع وتطيويرا يعيزز موقيع
لبنان كقاعدة للتكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط ،مشيرا إلى ان التعاون ميع اليوزير افييوني يعطيي المزييد مين
الدفع لعمل المؤسسة التي اخذت على عاتقها دع ذا القطاع عبر إطيتق العدييد مين المبيادرات التيي تعتميد عليى
الشباب واألفكار االبتكارية ومنها على سبيل المثال وحدة "مساندة األعمال".
من ناحيته ،وصف الوزير افيوني االجتماع الذي جرى الييو بيالمه  ،مؤكيدا عليى ان التعياون ميع "اييدال" يشيكل
مدماكا اساسيا في وضع وتنفيذ مخططات طموحة لدع قطياع تكنولوجييا المعلوميات واالتصياالت والتحيول ل نحيو
اقتصاد المعرفة ،مما يسا في وضع لبنان على الخارطة العالمية كمركز للتكنولوجيا ،يستقطب الرساميل ويخلق
فييرا العمييل .واعتبيير ان عمييل الييوزارة وعمييل "ايييدال يك لمييل احييد ما ا خيير ويخييدمان الرؤييية المشييتركة لكييت
الطييرفين ،مؤكييدا علييى اسييتمرار ييذ التعيياون فييي المسييتقبل .وشييدد علييى ضييرورة تعزيييز نمييو قطيياع تكنولوجيييا
المعلومات ودعمه وتسهيل اعماله بشتى الوسائل الممكنة كونه يتقاطع مع جميع القطاعات االقتصادية ويساند ا.
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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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