بيان صحفي
السكرتير األول للسفارة اليابانية في "ايدال"
بيروت ،في  10تشرين األول  - 3012في إطار تفعيل العالقات االقتصادية اللبنانية – اليابانية ،التقى رئيس
مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" المهندس نبيل عيتاني السكرتير األول في
السفارة اليابانية ماسامي ايشيئي في مقر المؤسسة .
وتناول البحث الركائز التي تقوم عليها العملية االستثمارية في لبنان ،والتي تكفل 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 ،ما يجعل من لبنان
مقصدا حيويا لالستثمار األجنبي المباشر في المنطقة.
واستعرض المهندس عيتاني العديد من القطاعات التي تتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة ،والتي يمكن
لرج ال األعمال تأسيس مشاريعهم فيها بالنظر إلى الميزات العديدة التي تتمتع بها ومنها :الكفاءات البشرية العالية،
وانفتاح لبنان على األسواق اإلقليمية.
كما تطرق البحث خالل االجتماع إلى العالقات االقتصادية بين البلدين في مجال االستثمارات وتفعيل التبادل
التجاري .كذلك ،تناول الطرفان النشاطات المشتركة التي يمكن إقامتها بين "ايدال" والمؤسسات اليابانية في سبيل
تعزيز الميزان التجاري وتسهيل االستثمارات بين البلدين من خالل تحديد القطاعات والمشاريع الممكنة ذات
االهتمام المشترك السيما في مجال والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية.
لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ٤٩٩١بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  063لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،١33٤تم 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.
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للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب1١2٤-٤٤0 .
بيروت ,لبنان
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