بيان صحفي
توقيع مذكرة تفاهم مع هولندا بهدف تعزيز البيئة التصديرية في لبنان

عيتاني :التوقيع يشكل مدخال لتوفير المساندة التقنية لدخول أسواق االتحاد األوروبي وهولندا
بيروت ،في  3ايار  –2016رعى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي إلى لبنان ورئيس مجلس الوزراء
اللبناني األستاذ تمام سالم ،توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الخارجية وتنمية التعاون الهولندية (ممثلة
بمركز ترويج الواردات للدول النامية) والمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان واتحاد غرف التجارة
والصناعة والزراعة في لبنان ،بهدف تعزيز البيئة التصديرية في لبنان وذلك عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في
السراي الحكومي في حضور وزير االقتصاد الدكتور أالن حكيم والوفد الهولندي المرافق.
وقع عن الجانب الهولندي السفيرة الهولندية في لبنان هيستر سومين ،عن المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات
رئيس مجلس إدارتها المهندس نبيل عيتاني ،وعن اتحاد الغرف اللبنانية رئيسه محمد شقير.
وإثر التوقيع ،أكد المهندس عيتاني أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار المهام المناطة بالمؤسسة والتي تتركز
حول المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية ،كما أنها تندرج في إطار العمل على تعزيز عملية دخول األسواق
األوروبية ،مؤكدا على ضرورة االستفادة من اتفاقية تحرير التجارة بين لبنان واالتحاد األوروبي .وأوضح ان
التوقيع يشكل مدخال لتوفير المساندة التقنية حول كيفية دخول أسواق االتحاد األوروبي واألسواق الهولندية.
وقال المهندس عيتاني" :االتحاد األوروبي هو من الشركاء التجاريين األساسيين للبنان ،حيث تسجل التجارة
البينية معدل نمو سنوي يصل إلى  12,7في المئة منذ العام  ،2008لتصل الى  6,9مليارات يورو في العام
 .2014وقد بلغت نسبة الصادرات اللبنانية إلى اوروبا  12في المئة من إجمالي الكميات المصدرة .وهذا العجز
في الميزان التجاري لصالح أوروبا قد وصل إلى  4مليارات دوالر في العام  ،2015من هنا ضرورة العمل
على ردم هذه الهوة من خالل فتح اسواق جديدة للتصدير".
تجدر اإلشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تهدف إلى تعزيز البيئة التصديرية في لبنان من خالل:
 .1مساندة ايدال في مهمتها لترويج الصادرات وتوفير الدعم الالزم لدخول أسواق االتحاد األوروبي.
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 .2تنظيم مؤتمر استراتيجي :لمناقشة دور وأهداف وكالة تشجيع الصادرات ،وتحديد القطاعات الفرعية
الزراعية التي يمكن ادخالها في تحليل سلسلة القيمة.
 .3القيام بتحليل سلسلة القيمة في القطاع الزراعي (تحديد القطاعات الفرعية).
 .4القيام بتدريب حول متطلبات الدخول إلى األسواق في القطاعات المستهدفة ،مخصصة لرجال األعمال
في هذا القطاع الذين يطمحون للتصدير إلى االتحاد األوروبي.
ويتعهد مركز ترويج الواردات للدول النامية بموجب مذكرة التفاهم هذه بـ:
أ) تزويد لبنان بخبرته الواسعة المتعلقة بأسواق االتحاد األوروبي.
ب) التعاقد مع خبراء أجانب للقيام بمهام في لبنان.
كما تتعهد ايدال بـ:
أ) استضافة النشاطات في لبنان
ب) دعوة الشركات والمنظمات ذات الصلة من قطاعات مختلفة وتشجيعها على المشاركة في هذه النشاطات
ت) نشر معلومات عن مبادرات أخرى ،على سبيل المثال عن مشاريع حول أبحاث سوقية مهمة بالنسبة إلى
هذه النشاطات.
أما اتحاد الغرف ،فيتعهد بـ:
أ) الترويج لهذه النشاطات لدى المنتسبين إليه
ب) دعوة الشركات والمنظمات ذات الصلة من قطاعات مختلفة وتشجيعها على المشاركة في هذه النشاطات
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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
هاتف 983306 1 961+ :فاكس983302 1 961+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
Juliette.khoury@idal.com.lb
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