بيان صحفي
"ايدال" شاركت في افتتاح مؤتمر الطاقة االغترابية في جوهانسبرغ

بيروت ،في  2شباط  –2017شارك وفد من المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان برئاسة رئيس
مجلس اإلدارة المهندس نبيل عيتاني في افتتاح مؤتمر الطاقة االغترابية الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين
في افريقيا الجنوبية.
وقد جمع هذا المؤتمر ،الذي شكل فرصة لالطالع على فرص االستثمار في أفريقيا ،عددا كبيرا من المشاركين
والشخصيات الرسمية والهيئات االقتصادية والمسؤولين والخبراء االقتصاديين والماليين .وهو يعقد نظرا ألهمية
الجاليات اللبنانية في الدول األفريقية وفرص العمل المتاحة للبنانيين لدخول أسواق افريقيا.
وكانت للمهندس عيتاني اجتماعات مع عدد من المغتربين اللبنانيين او المتحدرين من اصل لبناني على هامش
المؤتمر .كما التقى مسؤولين في هيئة تشجيع االستثمار والتجارة في جنوب افريقيا ،حيث استعرض المناخ
االستثماري في لبنان المقومات التي يتمتع بها والتي تجعله مقصدا واعدا لالستثمار في المنطقة .كما تناول
الخدمات والتسهيالت والحوافز التي تقدمها "ايدال" إضافة إلى المهام التي تقوم بها على صعيد تشجيع
االستثمارات ودعم الصادرات .واكد أن تطوير العالقات االقتصادية بين البلدين يتم من خالل تحفيز االستثمار
المتبادل ومن خالل رفع حجم التبادل التجاري.
وستكون للمهندس عيتاني كلمة رئيسية غدا في جلسة "تبادل االستثمارات بين المغتربين ولبنان" ،يتناول فيها
الشأن االستثماري والعمل الذي تقوم به المؤسسة من اجل تفعيل الرابط بين لبنان المقيم والمغترب واالستفادة منه
من الناحية االقتصادية.

WWW.INVESTINLEBANON.GOV.LB

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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