بيان صحفي
"ايدال" شاركت في جولة عمل جمعية األعمال اللبنانية الهولندية إلى أمستردام

بيروت ،في  20أيار  - 3102في إطار الترويج للمناخ االستثماري في لبنان وللقطاعات االنتاجية اللبنانية
وتعزيز صادراتها ،شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" ،ممثلة برئيس مجلس إدارتها
المهندس نبيل عيتاني على رأس وفد من المؤسسة في جولة العمل التي نظمتها جمعية األعمال اللبنانية –
الهولندية إلى أمستردام بالتعاون مع سفارة هولندا في بيروت.
وكان من أهداف هذه الجولة تعزيز العالقات االقتصادية اللبنانية  -الهولندية وتفعيل أطر التعاون السيما في
المجالين االستثماري والتجاري .وقد أجرى الوفد اللبناني العديد من االجتماعات مع المدير العام لوكالة هولندا
السيد رينيه فان هيل ومع رجال أعمال في العديد من غرف التجارة الهولندية إضافة إلى مستثمرين مهتمين
باالستثمار في لبنان.
وشدد عيتاني على األهمية التي تتمتع بها هذه الجولة خصوصا في ضوء زيادة معدل النمو السنوي التراكمي
لالستيراد والتصدير بين لبنان وهولندا بنحو  22في المئة بين عامي  2002و .2002إال أن الميزان التجاري
بين البلدين ال يزال يعاني من العجز لصالح هولندا بسبب تضاؤل كميات الصادرات اللبنانية إليها .وقال إن هذه
الجولة تندرج أيضا في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة من أجل الترويج للمناخ االستثماري في لبنان وللفرص
االستثمارية التي يتمتع بها العديد من القطاعات الواعدة ومنها ،السياحة الصحية ،اإلعالم ،تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،التكنولوجيا المتطورة ،الزراعة وصناعة األدوية.
كذلك ،قام الوفد اللبناني بزيارة منطقة فنلو  Venloحيث تم االطالع على أحدث طرق توضيب وتخزين
الخضار والفاكهة الطازجة وفقا ألحدث التقنيات ،مع ما توفره هذه الزيارة من فرص وتجارب يمكن لالستفادة
منها على الصعيد اللبناني.
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.
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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.ب1١2٤-٤٤0 .
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