بيان صحفي
محاضرة عن "قانون تشجيع االستثمارات :الوقائع والتشريعات" في جامعة بيروت العربية  -الدب ّية
بيروت ،في  18نيسان  - 3112في إطار األسبوع الثقافي في جامعة بيروت العربية ،استضافت الجامعة رئيس
مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" المهندس نبيل عيتاني الذي ألقى محاضرة في
كلية الهندسة المعمارية في حرم الجامعة في الدبية حول "قانون تشجيع االستثمارات :الوقائع والتشريعات"،
حضرها رئيس الجامعة الدكتور عمرو جالل العدوي ،وعمداء كليات الهندسة والحقوق أساتذة هذه الكليات وحشد
كبير من طالب السنوات األخيرة.
وشدد عيتاني في مداخلته على أهمية االستثمارات األجنبية المباشرة في توفير راس المال األجنبي وتحفيز النمو
االقتصادي واالجتماعي ونقل الخبرات والتكنولوجيا فضال عن إرساء عالقات مع الشركات المحلية .وقال إن
اإلطار االستثماري يتضمن حلقات عدة ،من صياغة التشريعات والسياسات المؤاتية وتوفير التمويل وحاضنات
األعمال وصوال إلى منح الحوافز وتقديم التسهيالت وعملية الترويج.
وتطرق عيتاني إلى الركائز التي تقوم عليها العملية االستثمارية في لبنان ،مشيرا إلى أنها تتضمن سهولة إنشاء
المشاريع في بيئة أعمال مؤاتية ،فضال عن توافر اليد العاملة المتخصصة والكفوءة بكلفة تنافسية ،والقطاع
المصرفي القوي وحرية انتقال رؤوس األموال وأسلوب الحياة المعاصر الذي يُعتبر من بين األفضل في المنطقة.
وأضاف أن لبنان يتمتع بركائز اقتصادية جيدة السيما بفضل نسب الضرائب المدروسة وعدم فرض قيود على
انتقال رؤوس األموال .وهذا ما جعل منه مقصدا حيويا لالستثمار األجنبي المباشر في المنطقة.
وتحدث عيتاني عن مهام "ايدال" والمساعدة التي تقدمها للمستثمر في مراحل االستثمار كافة ،انطالقا من توفير
المعلومات الالزمة عن األسواق في مرحلة ما قبل االستثمار ،مرورا بمنحه الحوافز واإلعفاءات ووصوال إلى
تقديم خدمات ما بعد اإلنشاء .كما استعرض القطاعات التي تتمتع بجهوزية وقابلية للنمو ومنها التكنولوجيا
والصناعات الغذائية والسياحة الصحية والخدمات المالية والتعليم.
وأعلن عيتاني أن "ايدال" ،ومنذ العام  ،3102ساندت  23مشروعا بقيمة استثمارية تجاوزت  0،1مليار دوالر،
مشيرا إلى أن الحصة األكبر من هذه االستثمارات كانت للبنانيين ( 01في المئة من الشركات).
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وفي نهاية اللقاء ،أجاب عيتاني عن أسئلة الحاضرين التي تمحورت حول اتفاقات التجارة الدولية واالتفاقات
الثنائية بين لبنان ودول العالم ،وكذلك الخطط الموضوعة من أجل تعزيز سوق عمل المتخرجين من الجامعات.

لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  0٩٩١بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  261لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،3110تم 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.ب1320-002 .
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