بيان صحفي
"ايدال" تترأس وفد لبنان إلى اجتماع "مراجعة سياسات االستثمار"

عيتاني :االستثمار األجنبي المباشر يشكل نسبة  5في المئة من الناتج المحلي

بيروت ،في  6كانون األول  – 2018نظمت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمار واألنكتاد اجتماعات خاصة
بلبنان في  4و 5كانون األول الحالي في مقر األمم المتحدة في جنيف لعرض تقرير "مراجعة سياسات
االستثمار" حيث تم إصدار توصيات بشأن تحسين السياسات واالستراتيجيات والمؤسسات في سعيها الستقطاب
المزيد من االستثمار األجنبي المباشر واالستفادة من عملية التنمية بالشكل األفضل.
وترأس الوفد اللبناني إلى هذا االجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
المهندس نبيل عيتاني .وضم هذا الوفد مدير عام وزارة المال آالن بيفاني ،مدير عام وزارة االقتصاد عليا عباس،
مدير عام المؤسسة الوطنية لالستخدام في وزارة العمل السيد جان ابي فاضل ،مدير برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في وزارة التنمية اإلدارية السيد ناصر عسراوي ،إضافة إلى حشد من المسؤولين والشخصيات الرسمية
اللبنانية .وحضر هذه االجتماعات األمين العام األنكتاد الدكتور ميكوزا كيتويي ،سفير لبنان في األمم المتحدة
السيد سليم بدورة وممثلين عن  50دولة وعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
وفي خطابه في الجلسة االفتتاحية ،اكد المهندس عيتاني ان العالقة بين لبنان واألنكتاد تعود إلى عقود ،حيث
شكلت هذه المنظمة شريكا للحكومة اللبنانية من خالل تقديم الدعم التقني لها من نواح عدة من اجل تحسين بيئة
األعمال في لبنان.
وقال إن تقرير "مراجعة سياسات االستثمار" قد وُ ضع بناء على طلب الحكومة منذ نحو عام كجزء من المبادرات
الهادفة إلى تحسين مناخ األعمال وتعزيز النمو االقتصادي ،ويتضمن مقترحات من اجل الترويج لالستثمار
بطريقة استراتيجية عبر تحديد القطا عات التي تتمتع بالقابلية للنمو وترويجها .واوضح ان لبنان يتمتع بمقومات
تتيح له االستمرار في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر شرط تطبيق سلسلة من المبادرات التي تطوّ ر
الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات األعمال.
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واكد المهندس عيتاني في كلمته ان لبنان قادر على تطبيق ما هو وارد في "مراجعة سياسات االستثمار" استنادا
إلى المقومات المميزة التي يتمتع بها .فاالستثمار األجنبي المباشر هو محرك أساسي للنمو االقتصادي ،وقد بات
اليوم يشكل نسبة  5في المئة من الناتج المحلي ،نسبة ُتعتبر من األعلى إقليميا وعالميا.
واستعرض التحديات التي تواجه لبنان ان على مستوى استقطاب االستثمار او على مستوى التجارة .واكد ان
لبنان يقوم بخطوات ثابتة من اجل مواجهة هذه التحديات .فمن مؤتمر سيدر الذي انعقد من اجل تحسين البنية
التحتية إلى الدراسة التي تعدها الحكومة من اجل تعزيز القطاعات االنتاجية ،تم اقرار العديد من االصالحات في
مجلس النواب .وذكر ان التوصيات الواردة في المراجعة من شأنها تحسين البيئة القانونية والبنية اإلدارية ،بحيث
تجتمع كل هذه العناصر لتشكل وحدة متكاملة في إطار تحسين مناخ االستثمار وخلق فرص عمل جديدة وزيادة
الصادرات.
وأثنى المهندس عيتاني على الجهود التي بذلتها األنكتاد في اعداد هذه المراجعة .كما اثنى على جهود السفير
بدورة.
كذلك ،عُقد اجتماع مع المانحين ،ضم إلى الوفد اللبناني ،ممثلي الهيئات المانحة التي ابدت استعدادها للمشاركة
في عملية النهوض المنشودة.
وركزت التوصيات الصادرة عن االجتماع ،والتي من شأنها ان تعيد لبنان بسرعة إلى خارطة االستثمار العالمية،
على سلسلة من الخطوات أبرزها:
 مراجعة االطار القانوني لالستثمار. إجراء إصالحات على مستوى بيئة األعمال السيما ما يتعلق منها بتأسيس وتصفية الشركات والنظامالضريبي ونظام العمل.
 وضع استراتيجية للترويج لالستثمار وإشراك األطراف المعنية المحلية بها. تعزيز دور المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات عبر سلسلة من الخطوات ابرزها تعديل قانون تشجيعاالستثمار رقم .360
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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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