بيان صحفي
"ايدال" شاركت في القمة العالمية الثالثة للتجارة الحرة والمناطق االقتصادية المتخصصة في دبي
بيروت ،في  22تشرين األول  - 2102شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" ممثلة
برئيس مجلس إدارتها المهندس نبيل عيتاني في القمة العالمية الثالثة للتجارة الحرة والمناطق االقتصادية
المتخصصة التي عقدت في دبي بين  12و 12تشرين األول .1122
وقد أشار المهندس عيتاني في المداخلة التي قدمها في الجلسة الثانية من اليوم الثاني للقمة ،والتي عقدت تحت
عنوان" :تأسيس وإدارة الشباك الواحد – األساليب الفضلى في تقديم وتطوير خدمة ما بعد الترخيص والحفاظ
عليها" ،إلى أن العديد من الحكومات أدخلت الشباك الواحد في إطار التدابير اإلصالحية التي اتخذتها لزيادة
جاذبية المناخ االستثماري لديها ،موضحا أن هذا الشباك يتواجد بشكل خاص في البلدان الناشئة واالقتصادات
المتحوّ لة التي تسعى إلى الحد من البيروقراطية والروتين اإلداري .وقال إن تجارب الدول في إنشاء الشباك
الواحد أظهرت أن األثر الذي يتركه كبير لناحية الحد من كلفة تأسيس المشاريع وزيادة تدفق االستثمارات.
واعتبر المهندس عيتاني أن الشباك الواحد هو ركيزة أساسية وخدمة حيوية تقدمها هيئات تشجيع االستثمارات.
وتطرق إلى النموذج األكثر فعالية من هذا الشباك والذي يقدم أفضل الخدمات للمستثمرين .فعلى الصعيد
التنظيمي ،يجب أن يوفر هذا الشباك المعلومات والتسهيالت وخدمات ما بعد الترخيص .وعلى الصعيد اإلداري،
يجب أن يحظى الشباك بدعم سياسي قوي في حال كان معنيا بإصدار التراخيص ،إضافة إلى التعاون الوثيق مع
جميع الكيانات الحكومية من خالل آلية تعاون فاعلة .أما على صعيد المهمة وإطار العمل ،فيجب أن يرتكز عمل
الشباك على قطاعات معينة يكون لها أثر على االقتصاد والمجتمع السيما لناحية خلق فرص العمل والتنمية
المناطقية.
ورأى المهندس عيتاني أنه في حال أرادت هيئات تشجيع االستثمار االستمرار في استقطاب رؤوس األموال،
يجب أن يكون عمل الشباك الواحد مرتكزا أكثر فأكثر على توفير التسهيالت وخدمات ما بعد الترخيص .وذلك
دعما ً الستمرارية المشاريع االستثمارية في المناطق التي ينشأ فيها وتشجيعا ً لزيادة استثماراتهم أو توسعتها مما
ينعكس إيجابا ً على استقطاب استثمارات جديدة.

WWW.INVESTINLEBANON.GOV.LB

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 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.ب7350-002 .
بيروت ,لبنان
هاتف ٩02216 0 ٩60+ :فاكس٩02213 0 ٩60+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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