بيان صحفي
دورة تدريبية للملحقين االقتصاديين المعينين حديثا في الخارجية
بيروت ،في  11كانون األول  –2018نظمت المؤسسة العامة لتشجيع اسسجتاماتات جب لننجا "اعجاا " نالتعجان
م نزاتة الخاتيعة اللننانعة انتة تاتعنعة امتات على عنمع للملحقع اسقتصااعع المععنع حاعاا جب السجااتات
اللننانعة ب  20انلة ،تمحنتت حن المناخ اسستاماتي نتاعع العالقات اللننانعجة  -الانلعجة ،جب حوجنت تئجع
ميل اإلااتة المهنا ننع ععتجانب ،مجاعت الشجؤن اسقتصجااعة جب الجنزاتة السجاعت نجال قجنال نمسجؤنلع جب
النزاتة.
ننعا التتحعب نالملحقع  ،أانى المهنا ععتجانب علجى عملعجة التععجع خصنصجا أنهجا تج تب ننجا علجى حايجة ملحجة
سسعما ب الان ال تب تتمت نمقنمات مهمجة مج الناحعجة اسسجتاماتعة .نانجا ا العمج سجعنن ناعقجا مج الملحقجع
ليذب المزعا م اسستامات األيننب المناشت الذي عنعن محلعا على الش اسقتصااي نالش اسيتماعب ننذلك
علججى القججاتة علججى ميججاتاة الت جنت التنننلججنيب نالعلمججب .ناعججا ل لعنننججنا يججز ا مج تعججا عمج المؤسسججة نا
عنااتنا إلى تنظعل النشا ات ناألحااث التب تخال اسقتصاا اللننانب.
نانججا المهنججا ععتججانب ا التناصج مج المسججتامت عملعججة مسججتمتة ،نسججنت تنججن اناججت عالعجة ججب وججن تنامج
األانات نع الملحقع ن تعا عم "اعاا ".
توم العنل األن م الانتة عتنوا قامها تعا عم المؤسسجة حجن الخجامات نالحجنا ز التجب تقجامها "اعجاا
نالمناخ اسستاماتي نالمعزات التااولعة التب عتمت نها لننا ناإل ات القانننب لألعما ب لننا .
أما العنل الاانب ،تمحنتت عتنوج حجن نعاعجة التعجان نجع "اعجاا " نالملحقجع  ،نالتعتعجت عج نحجاة مسجاناة
األعما نع منااتة التيمعات اسقتصااعة المتخصصة.
ناختتل المهنا

ععتانب العنل الاانب م الانتة نتنزع شهااات على المشاتنع .
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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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