بيان صحفي
"ايدال" تشارك في مؤتمر الطاقة االغترابية في نيويورك

عيتاني :لوضع استراتيجية للربط بين االغتراب والوطن األم

بيروت ،في  22ايلول  –2016شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" ممثلة برئيس
مجلس إدارتها المهندس نبيل عيتاني على رأس وفد من المؤسسة في مؤتمر الطاقة اإلغترابية الذي نظمته وزارة
الخارجية والمغتربين اللبنانية بالتعاون مع القنصلية اللبنانية في نيويورك.
وكانت للمهندس عيتاني مداخلة خالل جلسة "االستثمار ،التنوع والنمو االقتصادي" شدد فيها على أن الدور الذي
يلعبه المغتربون اللبنانيون في االقتصاد اللبناني كبير جدا ،خصوصا أن الجاليات اللبنانية في الخارج تتمتع
بطاقات كبيرة .ونوه المهندس عيتاني بالمبادرات المبدعة التي تقوم بها الوزارات المعنية والقطاع الخاص ،والتي
تصب في خدمة الهدف نفسه الذي تسعى إليه المؤسسة ،وهو زيادة الرابط االقتصادي بين المغترب واالقتصاد
اللبناني ،موضحا أن "ايدال" تعمل جاهدة من أجل صياغة استراتيجية محلية لجذب استثمارات المغتربين
المباشرة من جهة ،وزيادة فعالية الرابط االقتصادي بين لبنان المقيم ولبنان المغترب من جهة أخرى .ودعا الى
توحيد الجهود في سبيل وضع استراتيجية موحدة لتفعيل هذه الروابط االقتصادية مع الجاليات اللبنانية ،لما لها من
انعكاسات ايجابية على جميع األطراف .كما تحدث عن القطاعات الواعدة التي تروج لها "ايدال" والتي تتمتع
بجهوزية للنمو.
وكان رئيس المجلس االغترابي اللبناني العالمي لألعمال الدكتور نسيب فواز قد أقام مأدبة عشاء في ديربورن
على شرف المهندس عيتاني شارك فيها أعالم الجالية اللبنانية في المدينة ومنهم رئيسة البلدية سوزان دباجة،
وعضو المجلس البلدي مايكل سرعيني وعدد من رجال األعمال والشخصيات والعمداء واإلعالميين .وتحدث
خالل حفل العشاء كل من الدكتور فواز والمهندس عيتاني عن الشأن االغترابي وكيفية تعزيز العالقة بالوطن األم
وتفعيلها.
وكان المهندس عيتاني التقى عددا من الشخصيات االغترابية ورجال أعمال من اصول لبنانية وعقد معهم
اجتماعات جانبية على هامش المؤتمر.
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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 .
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