بيان صحفي
"ايدال" تطلق موقعها اإللكتروني الجديد
عيتاني :سيكون له األثر اإليجابي في تحسين بيئة األعمال
نحاس :ضرورة تفعيل الخدمات وبناء شبكات التواصل
أطلقت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان موقعها اإللكتروني الجديد خالل حفل نظمته في السراي
الحكومي عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الثالثاء الواقع في  21آذار  ،1122برعاية وزير االقتصاد
والتجارة نقوال نحاس وحضور وزير االتصاالت نقوال صحناوي ووزير الدولة مروان خير الدين وعدد من
السفراء والشخصيات االقتصادية وحشد من اإلعالميين.
بداية ،كانت كلمة لرئيس مجلس إدارة "ايدال" المهندس نبيل عيتاني ،أكد خاللها أن إطالق الموقع الجديد هو
إنجاز يجسد سعي "ايدال" المتواصل لتدعيم وتعزيز انتشارها على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي .واعتبر
أنه يشكل منصّة تساعد المستثمرين على جبه التحديات وعلى االنطالق في مشاريعهم وتوسيع أعمالهم خصوصا
أنه يو ّفر وسيلة فريدة لالطالع على ما يلزم من معلومات ،إضافة إلى كونه يشكل جزءا من منظومة متكاملة
تسعى "ايدال" إلى تطبيقها من خالل العمل على ّ
خطين متوازيين :األول يتجسّد بالترويج للبنان ومقوماته
االقتصادية ،والثاني بالعمل على تحسين المناخ االستثماري.
وقال عيتاني" :إننا بإطالق هذا الموقع اإللكتروني الحيوي الجديد ،نح ّقق العديد من األهداف التي تدعم قدرتنا
على المنافسة والوصول إلى العالمية .فهذا الموقع الذي تمت هندسته على أساس احتياجات المستثمرين
ومتطلباتهم ،حاز في نسخته التجريبية على تقييم عال جدا من لجنة الممارسات الفضلى لترويج االستثمار العالمي
التابعة لمجموعة البنك الدولي ،إذ سجل معدل  32على مئة لناحية األداء ،في حين أن المعدل اإلقليمي هو ،56
والعالمي  .12ونأمل أن يحوز في نسخته النهائية على معدل يقارب أو يتعدى المعدل العالمي ،خصوصا بعد
إطالقه باللغة العربية خالل شهرين ،وترجمته إلى لغات أجنبية أخرى تستهدف المستثمرين المحتملين في دول
العالم".
وأوضح عيتاني أنه سيكون للموقع الجديد أثره على تحسين بيئة األعمال ،وعلى جذب المزيد من االستثمارات
ومواصلة تزويد المستثمرين بالمعلومات والتحاليل والدراسات القطاعية والروابط والعناوين اإللكترونية الالزمة
لتنفيذ مشاريعهم ،ما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة لهم على قاعدة الشفافية التي من شأنها تسهيل مهمة
المستثمرين في اتخاذ القرار بإقامة المشاريع في لبنان ،وبالتالي زيادة االستثمار في القطاعات اإلستراتيجية التي
تعد بالنمو وتح ّقق مبدأ اإلنماء المتوازن بين المناطق اللبنانية وتثبيت موقع ايدال كنقطة االتصال األولى والوحيدة
للمستثمرين وتعزيز مكانتها ودورها.
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وتابع" :تقوم "ايدال" بالعمل جاهدة من أجل تفعيل مناخ االستثمار في لبنان من خالل خطوات عديدة منها اقتراح
تعديل المراسيم التطبيقية لقانون تشجيع االستثمارات في لبنان  251التي تساهم في استقطاب المزيد من
االستثمارات وتساعد على تحقيق مبدأ اإلنماء المتوازن للمناطق اللبنانية .ونأمل في أن يتم إقرارها في وقت
قريب".
وجدد إلتزام المؤسسة بالوقوف إلى جانب المستثمرين وتوفير المساندة لهم في كل الخطوات التي يقومون بها.
بعد ذلك ،تم استعراض الموقع بمحاوره األساسية .وكانت كلمة لشركة  Koeinالمطوّ رة للموقع اإللكتروني
عرضوا فيها مراحل هذا العمل والخطوات التي مرّ بها.
الوزير نحاس
من ناحية أخرى ،هنأ الوزير نحاس "إيدال" على إيمانها بالوطن وعلى الدور الفاعل الذي تلعبه في جذب
االستثمارات التي ال طالما احتاجها لبنان لتعزيز نموه وتقوية اقتصاده .وأكد السعي الدائم إلى خلق البيئة المالئمة
لالستثمارات وتوفير دعم أكبر لها في ظل المنافسة العالمية مع مؤسسات تشجيع االستثمار.
وقال" :في زمن تزداد فيه العولمة ،يكون من المهم أن نعمل دائما ً على تحسين الخدمات وبناء شبكات التواصل
وتبادل األفكار واالستراتيجيات لجذب االستثمارات .من هنا ايماننا بالدور األساسي الذي تلعبه مؤسسة إيدال ان
لناحية توفير المعلومات حول مناخ األعمال في لبنان أو لجهة استقطاب االستثمارات الخارجية .إن العالقة التي
تجمع إيدال بوزارة االقتصاد والتجارة قد نتج عنها تكامل في توفير المعلومة وفي إيجاد المناخ اإليجابي لألعمال.
ونحن على سعي دائم لتوطيد هذه العالقة اسهاما ً منا بتحسين بيئة االستثمار للوصول إلى األهداف المنشودة
لناحية تحقيق التنمية الشاملة كون االستثمارات تشكل إحدى الركائز األساسية التي يقوم عليها االقتصاد".
وأوضح الوزير نحاس أن وزارة االقتصاد والتجارة ساهمت بشكل فاعل في التحضير إلدخال التعديالت الالزمة
على االطار القانوني للمؤسسة لتسهيل أعمالها وتحسين انتاجيتها مشددا على أهمية الموقع اإللكتروني الذي يتم
إطالقه اليوم في ايصال الخبر ،وتشكيل نقطة التواصل األولى بين الدولة والمستثمر ما يساهم فس إزالة االوهام
والشكوك التي تساور المستثمرين حول سهولة اطالق المشاريع الجديدة.
وجدد الوزير نحاس التأكيد على استعداد الوزارة الدائم لدعم النشاطات التي تقوم بها مؤسسة ايدال في اطار
عملها لجلب االستثمارات لتطال القطاعات االقتصادية االساسية وتوزيعها على كافة المناطق اللبنانية ،معتبر ا أنه
في غياب النمو ،من الصعب على لبنان مواجهة المشاكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تتهدده  .وأكد
أن النمو يبقى الحجر االساس لخلق اقتصاد وطني سليم .
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:
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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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