بيان صحفي
"ايدال" شاركت في منتدى القطاع الخاص التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية

عيتاني إلنشاء شبكة لهيئات تشجيع االستثمارات العربية
بيروت ،في  15كانون الثاني  - 3112شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
المهندس نبيل عيتاني على رأس وفد من "ايدال" في منتدى القطاع الخاص التحضيري للدورة الثالثة للقمة
العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية الذي انعقد تحت عنوان "مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات
التنمية والتكامل االقتصادي العربي" بتاريخ  21و 21كانون الثاني  1121في الرياض بتنظيم االتحاد العام
للغرف العربية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وجامعة الدول العربية ،وبرعاية وزير الخارجية السعودي
األمير سعود الفيصل.
وكانت لعيتاني مداخلة خالل جلسة العمل األولى للمنتدى حول مبادرات بعض هيئات تشجيع االستثمارات حلّل
فيها الواقع االقتصادي في العالم العربي عارضا مكامن القوة والضعف فيه ،إضافة إلى التحديات التي يواجهها.
واستعرض عيتاني عمل مؤسسات تشجيع االستثمارات ومهماتها األساسية داعيا إلى توفير الجهود لتحسين
معدالت االستثمار العربية البينية وجذب االستثمارات الخارجية إلى المنطقة من خالل دعم هيئات تشجيع
االستثمارات في الدول العربية وإنشاء شبكة تنسيق تربط في ما بينها ،مهمتها تعزيز القوى العاملة المهتمة
بتطوير وتنمية االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية وتعزيز القوى الفكرية العاملة على استقطاب
االستثمارات األجنبية واستكمال إصالح وتطوير المناخ االستثماري في الدول العربية وتعزيز القدرات البشرية
وتدريب العاملين في حقول االستثمار ونقل الخبرات ،إضافة إلى تحسين الصورة االقتصادية والصناعية للمنطقة
والتسويق للعالم العربي كمنطقة متكاملة لجذب االستثمارات وزيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر للمنطقة
العربية.
كذلك ،عدد أبرز الدوافع إلنشاء هذه الشبكة ومنها :تعزيز التنمية المحلية واإلقليمية وإيجاد المزيد من الفرص
للشركات القادرة على التطور والنمو وتسريع عملية اإلصالح االقتصادي وتحسين معدالت االستثمارات العربية
البينية وزيادة حجم االستثمارات الخارجية إلى المنطقة ومواجهة مشكلة البطالة في عالمنا العربي وخلق فرص
عمل للشباب العربي.
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كذلك ،استعرض عيتاني مقومات لبنان االقتصادية وميزات مناخه االستثماري معددا القطاعات الواعدة والفرص
االستثمارية التي تزخر بها.
يذكر أن المؤسسة أقامت جناحا خاصا بها على هامش الملتقى .وقد شهد هذا الجناح إقباال من قبل رجال األعمال
والمستثمرين لالستفسار عن خدمات "ايدال" .وعقد عيتاني العديد من اللقاءات على أبرزها مع غرفة التجارة
والصناعة في جدة والقائم باألعمال في السفارة اللبنانية في السعودية سالم األشقر ورجال أعمال أبدوا اهتمامهم
باالستثمار في لبنان.
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.ب1320-002 .
بيروت ,لبنان
هاتف ٩02216 0 ٩60+ :فاكس٩02213 0 ٩60+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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