بيان صحفي
"ايدال" شاركت في اجتماع كبار المسؤولين في وزارات االقتصاد والتجارة واالستثمار بين الدول العربية وتركيا

بيروت ،في  19تشرين الثاني  -2014شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ممثلة برئيس
مجلس إدارتها المهندس نبيل عيتاني والمستشار القانوني في المؤسسة األستاذ وليد حنا في أعمال االجتماع
الثاني لكبار المسؤولين والخبراء في وزارات االقتصاد والتجارة واالستثمار بين الدول العربية وتركيا ،الذي عُقد
في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في  18تشرين الثاني وذلك في إطار أعمال المنتدى
العربي التركي ،والتحضير لالجتماع الوزاري العربي التركي الثاني لوزراء االقتصاد والتجارة واالستثمار،
المقرر عقده في الكويت في نيسان .2015
وبحث المجتمعون في آفاق التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا ومبادرة تسهيل التجارة وتشكيل مجموعة
عمل مشتركة متخصصة .كما تطرق البحث إلى موضوع االستثمار ،حيث ناقش المجتمعون المعوقات التي
تواجه فرص االستثمار في المنطقتين وسبل تعزيزهما ،واتفاقيات تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة ،وكذلك
اتفاقيات منع االزدواج الضريبي ،إضافة إلى مناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي تركي.
وقد اعتبر المهندس عيتاني أن هناك ضرورة لتعاون متعدد األطراف يدعم العالقات الثنائية في مجالي التجارة
واالستثمار ،مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا الى مستويات عالية .ودعا إلى
ترويج المنطقة بشكل شامل وتطوير االستراتيجيات االستثمارية لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة
وتحقيق التكامل االقتصادي.

WWW.INVESTINLEBANON.GOV.LB

لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم 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 القطا معات 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.ب7251-113 .
بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983306 :فاكس+961 1 983302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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