بيان صحفي
المهندس عيتاني بحث مع وفد مصري في تعزيز العالقات المصرية -اللبنانية

بيروت ،في  24كانون الثاني  –2017بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
المهندس نبيل عيتاني مع وفد مصري برئاسة مستشار وزيرة التعاون الدولي لشؤون التعاون العربي واإلفريقي
فتحي عبد العظيم ،في سبل تعزيز العالقات االقتصادية ،واالستثمارية على وجه التحديد ،بين مصر ولبنان ،قبيل
انعقاد اجتماع اللجنة المصرية – اللبنانية العليا المشتركة بين البلدين.
وأكد عبد العظيم في كلمته على أن مصر تدعم لبنان بكافة الوسائل وتتطلع إلى مزيد من تعزيز العالقات بين
البلدين ،مشيرا إلى أن هدف االجتماع هو استطالع المعوقات االستثمارية التي تواجه اللبنانيين في مصر ،علما
ان حجم االستثمارات اللبنانية في هذه البلد يحتل المرتبة  13بين البلدان المستثمرة في مصر .وأعلن أن قانون
االستثمار المصري سيصدر في وقت قريب ،مؤكدا على ضرورة التعريف بالفرص االستثمارية الموجودة في
البلدين ،وكذلك تفعيل مذكرة تشجيع االستثمارات المعقودة بين الطرفين.
من ناحيته ،تحدث عيتاني عن العالقات التاريخية اللبنانية المصرية .كما تطرق إلى المتغيرات واألوضاع في
المنطقة ،والتي كان لها التأثير الكبير على االقتصاد اللبناني ،مستعرضا المشاكل التي يواجهها المصدر اللبناني
على األراضي المصرية السيما بعد اقفال الحدود البرية بين سوريا واألردن واعتماد التصدير عبر البحر من
خالل الجسر البحري للصادرات اللبنانية .وأبرز هذه المشاكل ارتفاع سعر العملة المصرية ووضع القيود على
النقد األجنبي والرسوم المفروضة على الطرقات البرية وفي قناة السويس .دعا المهندس عيتاني إلى تفعيل
التعاون في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين "ايدال" وهيئة تشجيع االستثمار المصرية وعقد اجتماع مشترك
لبناني – مصري من اجل التباحث في الخطوات المستقبلية ،مؤكدا أن هناك مجاالت عديدة للتعاون السيما في
مجال تكنولوجيا المعلومات والسياحة.
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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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