بيان صحفي
"ايدال" تشارك في اجتماع الشبكة العالمية لهيئات تشجيع االستثمارات WAIPA

بيروت ،في  61أيار  – 4162شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ممثلة برئيس مجلس
إدارتها المهندس نبيل عيتاني في "أعمال االجتماع العالمي لالستثمار الرابع عشر" الذي نظمته الشبكة العالمية
لهيئات تشجيع االستثمارات  WAIPAفي اسطنبول بين  31و 31أيار  4132في حضور رسميين ومسؤولين
عن  341هيئة تشجيع استثمار من حول العالم.
وتطرق هذا االجتماع إلى مواضيع تتعلق بالنشاطات االستثمارية ،وانعكاس ذلك على تطوير االستراتيجيات
اال ستثمارية وجذ االستثمار اجأجنبي المباشر وكييية التعامل مع التنافسية في طبيعة عمل كل هيئة تشجيع
االستثمار والتحديات التي تبرز في العالقة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية .كما تم االتياق على الترويج
لالستثمار في كل من البلدان اجأعضاء من خالل عرض المشاريع االستثمارية على الموقع اإللكتروني للشبكة.
وتم التصويت في الجمعية العمومية للشبكة على نقل مقرها من جنيف إلى اسطنبول.
وعلى الهامش ،عُقد اجتماع ضم مسؤولين من ثماني هيئات عربية لتشجيع االستثمار .وتم التداول في سبل
التعاون في مجال االستثمار.
يُذكر أن الشبكة العالمية لهيئات تشجيع االستثمارات  WAIPAقد تأسست في العام  ،3991وهي اليوم تضم
 422هيئة وطنية من  364بلدا من حول العالم .أما الهدف من إنشائها ،فهو توفير اليرص لهيئات تشجيع
االستثمار للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات حول تشجيع االستثمار.
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لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ٤٩٩١بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  063لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،١٠٠٤تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .وقد ح ّدد هذا القانون معددا من القطامعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتمامعي.
تشمل القطامعات الهدف :الصنامعة والزرامعة والتصنيع الزرامعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية معليها.
للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب1521-110 .
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