بيان صحفي
عيتاني بحث مستقبل قطاع تراخيص االمتياز مع عربيد
بيروت ،في  24شباط  –2016بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
المهندس نبيل عيتاني مع رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز شارل عربيد في مستقبل تراخيص االمتياز
(الفرانشايز) والصعوبات التي تواجه هذا القطاع في لبنان ،في حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأكد المهندس عيتاني أثناء اللقاء على أن تنمية قطاع الفرانشايز يكتسب أهمية كبرى كونه يطال بشكل رئيسي
المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الحجم ،إضافة إلى تشجيع المبادرات والعمل على توجيهها .وقال إن قطاع
الفرانشايز من أكثر القطاعات ديناميكية وأسرعها تطورا ونموا ،مشددا على الدور الذي يضطلع به على صعيد
جذب االستثمارات الداخلية واألجنبية وتوفير فرص العمل من جهة ،وعلى صعيد تعزيز صادرات السلع
والخدمات من جهة أخرى .وأكد دعم المؤسسة لكل نشاط أو مبادرة من شأنها أن تساهم في خلق المزيد من
فرص العمل وفي زيادة نسب النمو االقتصادي.
من ناحيته ،أكد عربيد على ضرورة التعاون بين الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز و"ايدال" نظرا لألهداف
المشتركة التي يسعى إليها الطرفان .ودعا عيتاني للمشاركة في فعاليات بيفيكس  2016الذي يقام في  18و19
أيار ،والذي يتزامن مع العيد العاشر للجمعية ،مشيرا إلى أن سوف يتمحور حول التحديات التي تواجهها تجارة
التجزئة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا والفرص المتاحة في المستقبل.
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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 لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم 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.ب7251-113 .
بيروت ,لبنان
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