بيان صحفي
"ايدال" تشارك في مؤتمر االستثمار العالمي السنوي العشرين للـ WAIPA
بيروت ،في  18حزيران  – 2015شاركت ايدال ،ممثلة برئيس مجلس اإلدارة المهندس نبيل عيتاني وعضوي
مجلس اإلدارة السيدين مرشد الحاج شاهين ووسيم عودة في مؤتمر االستثمار العالمي السنوي العشرين الذي
تنظمه  WAIPAفي ميالنو – ايطاليا بين  14و 16حزيران .2015
وقد جمع هذا الحدث السنوي وكاالت تشجيع االستثمار من عدد كبير من الدول فضال عن مسؤولين حكوميين
وممثلين من القطاع الخاص وأكاديميين يتعاطون سياسات واستراتيجيات االستثمار األجنبي المباشر .وخالل هذا
المؤتمر ،جرت انتخابات الـ  WAIPAلمنصب نائب الرئيس وكافة إداراتها اإلقليمية.
وعقد المهندس عيتاني اجتماعا مع الرئيس الجديد للـ  WAIPAأردا ايرموت ،تطرق خالله إلى تطوير
االستراتيجيات االستثمارية وجذب االستثمار األجنبي المباشر والترويج للمنطقة بشكل عام.
وعلى الهامش ،عُقد اجتماع لهيئات تشجيع االستثمار العربية ضم مسؤولين عن هذه الهيئات ،حيث تم التداول في
سبل التعاون في مجال االستثمار.
كما شاركت ايدال على هامش هذه االجتماعات في االحتفال ضمن الجناح اللبناني المشارك في معرض Expo
 Milanفي حضور وزير االقتصاد والتجارة والمدير العام للوزارة.
يُذكر أن الشبكة العالمية لهيئات تشجيع االستثمارات  WAIPAقد تأسست في العام  ،1995وهي اليوم تضم
 244هيئة تشجيع استثمار وطنية من  162بلدا من حول العالم .أما الهدف من إنشائها ،فهو توفير الفرص
لهيئات تشجيع االستثمار للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات حول تشجيع االستثمار.
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لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لهاا
والحفاااع معهيهااا ومااع إصاادار القااانون  360لتشااجيع االسااتثمارات فااي لبنااان فااي العااام  ،٢٠٠١تاام تعزيااز دور المؤسسااة لتااوفر الخاادمات والتسااهيلت الل مااة
لهمستثمرين 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 والمعهومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعلم
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة
تتمتع "إيدال" باالستقللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجهس الو راء الذي يمارس سهطة الوصاية معهيها
للمزيد من المعلومات:
رياض الصهح ،شارع االمير بشير ،بناية الهعا رية
الطابق الرابع ,ص ب 7251-113
بيروت ,لبنان
هاتف 983306 1 961+ :فاكس983302 1 961+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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