بيان صحفي
"ايدال" تشارك في االجتماع المص ّغر لهيئات تشجيع االستثمار العربية
بيروت ،في  03تشرين األول  - 4302شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ممثلة برئيس
مجلس إدارتها المهندس نبيل عيتاني ،يرافقه المستشار القانوني في المؤسسة األستاذ وليد حنا ،في االجتماع
المص ّغر لهيئات تشجيع االستثمار الذي نظمته مؤسسة دبي لتنمية االستثمار في فندق بارك حياة في دبي والذي
شارك فيه كل من رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة في مصر الدكتور حسن فهمي ،المدير التنفيذي
لمؤسسة دبي لتنمية االستثمار فهد القرقاوي ،المدير العام للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
الدكتور فهد راشد اإلبراهيم ،وعدد من المستشارين االقتصاديين والحقوقيين.
وقد هدف االجتماع إلى مناقشة "مسودة النظام األساسي" إلنشاء اتحاد عربي يربط عمل مؤسسات تشجيع
االستثمارات في الدول العربية ،وذلك بهدف تبادل الخبرات والحوار والنقاش حول المسائل التي تتعلق باالستثمار
وتوحيد الجهود العربية للترويج للمنطقة العربية من أجل زيادة تبادل االستثمار البيني العربي واستقطاب
االستثمارات األجنبية إلى المنطقة.
وشدد المجتمعون على وجوب دعم هيئات تشجيع االستثمارات في الدول العربية أسوة بالدعم الذي تحصل عليه
هذه الهيئات في دول العالم ،وذلك في إطار تعزيز قدرتها التنافسية ،نظرا ألهمية الدور الذي تلعبه هذه
المؤسسات في المساهمة في تحسين بيئة األعمال بشكل عام ،وتحقيق النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد المهندس عيتاني من ناحيته على ضرورة توحيد جهود هيئات تشجيع االستثمار في العالم العربي وتفعيل
التعاون في ما بينها ،وذلك من خالل ايجاد إطار موحّد يساعد على تحقيق قدر أكبر من التنسيق وشبك الطاقات.
وأشار إلى أن من شأن ذلك تحسين الصورة االقتصادية واالستثمارية للمنطقة والتسويق للعالم العربي كمنطقة
متكاملة لجذب االستثمارات وزيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر للمنطقة العربية .ودعا عيتاني إلى بذل المزيد
من الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحديات في المنطقة بشكل عام السيما لناحية مكافحة البطالة وتحقيق
التنمية المستدامة.
يُذكر أنه ،وعلى هامش "مؤتمر االستثمار العالمي" الذي ّ
نظمته المنظمة العالمية لهيئات تشجيع االستثمار في
العالم –  WAIPAفي اسطنبول في شهر أيار من العام  ،4102ت ّم تكليف هيئة مص ّغرة مؤلفة من كل من
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هيئات االستثمار في كل من :لبنان ومصر واالمارات والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
إلعداد مسودة النظام األساسي لالتحاد.
لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  2٩٩4بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  060لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،1002تم 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.ب1122-220 .
بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983306 :فاكس+961 1 983302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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