بيان صحفي
اجتماع تحضيري لملتقى لبنان االقتصادي في "ايدال"
بيروت ،في  7شباط  – 1024في إطار التحضير لـ"ملتقى لبنان االقتصادي الثالث" الذي ّ
تنظمه مجموعة
االقتصاد واألعمال في  8آذار  4102في فندق فور سيزنز بيروت ،برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال
سليمان ،باالشتراك مع المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان (ايدال) وبالتعاون مع لجنة االمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (األسكوا) ،عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان المهندس نبيل عيتاني لقاء عمل مع وفد من المجموعة االقتصاد واألعمال برئاسة السيد رؤوف أبو زكي،
حيث تطرق البحث إلى المحاور التي يتناولها الملتقى والتي من المفترض أن تسلط الضوء على الوضع اإلقليمي
وتطوراته المرتقبة ،والوضع االقتصادي والتحديات المالية والخيارات المتاحة في ظل المعطيات الراهنة،
واالنعكاسات االقتصادية واالتتمايية لزأمةة الوورية يل لبنا ودو الووار
كما سيناقش هذا المؤتمر الوياسات التي يمكن للقطايين العام والخاص اتبايها في المدى القصير والمتوسط
لمواتهة التحديات الموتودة الناتوة ين انعكاسات األمةة الوورية يل االقتصاد اللبناني ككل ويتطرق الملتق
أيضا إل ةناقشة االستراتيويات التي يمكن للحكوةة أ تتبناها للمحافظة يل االستثمارات ولوذب المزيد ةنها في
القطايات اإلنتاتية التي تتميز بالوهومية وبالقدرة يل النمو ،ةع األخذ في االيتبار توارب الدو األخرى التي
ةرت بأمةات ةماثلة
ومن المتوقع أن يسجل الملتقى ةشاركة واسعة ةن الومراء والموؤولين وقادة الشركات والمصارف والفعاليات
االقتصادية وخبراء االستثمار في العديد ةن البلدا العربية وبعض بلدان الجوار ،في محاولة لتحديد صورة
أوضح وتحديد الخيارات المتاحة وسط المخاطر المتصاعدة مع األخذ باالعتبار الترابط الوثيق بين االقتصادات
العربية.
وفي هذا اإلطار أيضا ،تنظم "ايدال" قبل يوم من الملتقى اجتماعا بين رؤساء هيئات تشجيع االستثمارات في
الدول العربية.
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أنشئت المؤسوة العاةة لتشويع االستثمارات في لبنا "إيدا " في العام  2٩٩4بهدف ترويج لبنا كوتهة تذابة لزأيما وتذب االستثمارات وتقديم المواندة لها
والحفاظ يليها وةع إصدار القانو  060لتشويع االستثمارات في لبنا في العام  ،1002تم تعزيز دور المؤسوة لتوفر الخدةات والتوهيالت الالمةة
للموتثمرين وقد ح ّدد هذا القانو يددا ةن القطايات الهدف التي تتمتع بمقوةات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالتتمايي
تشمل القطايات الهدف :الصناية والزراية والتصنيع الزرايي والوياحة والمعلوةات واالتصاالت والتكنولوتيا وااليالم
باإلضافة إل دورها كمؤسوة لتشويع االستثمارات ،تهتم "إيدا " أيضا بالترويج لصادرات القطايات اإلنتاتية السيما الصنايات الغذائية والزراية
تتمتع "إيدا " باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس ةولس الومراء الذي يمارس سلطة الوصاية يليها
للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االةير بشير ،بناية اللعامرية
الطابق الرابع ,ص ب 1122-220
بيروت ,لبنا
هاتف ٩00006 2 ٩62+ :فاكس٩00001 2 ٩62+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb

2

 \ 1024إي دال

