بيان صحفي
"ايدال" تشارك في ورشة عمل حول "سبل زيادة حجم االستثمارات البينية بين الدول العربية وتركيا"

بيروت ،في  10حزيران  – 3102شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" ممثلة برئيس
مجلس إدارتها المهندس نبيل عيتاني في ورشة عمل حول "سبل زيادة حجم االستثمارات البينية بين الدول
العربية وتركيا" ،التي ّ
نظمتها الجامعة العربية بالتعاون مع وزارة الخارجية التركية في  5و 6حزيران الحالي في
مقر الجامعة في القاهرة.
وشدد عيتاني في مداخلته على أن لبنان ال يزال مقصدا أساسيا لالستثمارات على الرغم من األوضاع السائدة في
المنطقة العربية المجاورة ،مشيرا إلى أن هذا األمر يتجلى في المشاريع االستثمارية التي تتقدم شهريا للمؤسسة
لالستفسار عن الحوافز والتسهيالت التي تقدمها ،ومنها مشاريع جديدة في القطاعات اإلنتاجية ومشاريع قائمة
تخطط للتوسع.
وتطرق عيتاني إل ى 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 يعتبر 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.
وتطرق عيتاني إلى العالقات التي تجمع الدول العربية بتركيا ،فأشار إلى أنها تزداد عمقا عاما بعد عام وتتطور
على نحو مميز السيما في السنوات األخيرة التي شهدت ارتفاعا في حجم التبادل التجاري ليصل إلى  ,,،5مليار
دوالر في العام  .0202هذا فضال عن ارتفاع حجم االستثمارات المتبادلة بين الطرفين .وشدد عيتاني في هذا

WWW.INVESTINLEBANON.GOV.LB

اإلطار على أهمية تفعيل التعاون والشراكة القائمة بين الدول العربية وتركيا ،ما يرفع من طاقات وامكانيات
المنطقة ككل.

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 .
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