بيان صحفي
"ايدال" تشارك في منتدى التعاون العربي – الصيني

عيتاني :لبنان يمكن ان يلعب دورا مهما في مبادرة طريق الحرير
بيروت ،في  11ايلول  –2017شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
المهندس نبيل عيتاني على رأس وفد من المؤسسة في الدورة السابعة لمؤتمر رجال األعمال والدورة الخامسة
لندوة االستثمار لمنتدى التعاون العربي – الصيني الذي عقد بين  6و 8ايلول  2017في نينغزا – الصين ،حيث
كانت له مداخلة حول مناخ األعمال في لبنان والفرص المتاحة امام المستثمرين الصينيين والعرب.
وشاركت المؤسسة ايضا في قمة طريق الحرير لألعمال التي عقدت في كزيان في  8و  9ايلول ،حيث استعرض
المهندس عيتاني الميزات التي تتمتع بها بيئة األعمال في لبنان والحوافز التي تقدمها "ايدال" للمستثمرين .كما
اجتمع إلى رسميين من  70دولة.
كذلك ،شاركت المؤسسة في اجتماع تنسيق األعمال الصيني – العربي .وسجلت حضورها في الجناح الوطني
اللبناني الذي نظمته وزارة االقتصاد والتجارة اللبنانية في إطار معرض الدول العربية والصين.
وتعليقا على هذه المشاركة ،اكد المهندس عيتاني ان "لبنان يمكن ان يلعب دورا مهما في مبادرة طريق الحرير،
ومن المهم المشاركة في هذه الفعاليات التي من شأنها ان تبلور وسائل التعاون مع الطرف الصيني للسير بهذه
المبادرة قدما" .وأكد ان لبنان يرغب باالضطالع بدور تكاملي في هذه المبادرة ،كون المهمة واألهداف األساسية
لها ترتكز على األسس التي يتمتع بها لبنان ومنها على سبيل المثال ال الحصر سياسة انفتاح السوق واالقتصاد
الحر.
واوضح عيتاني ان هناك العديد من الفرص االستثمارية المتاحة في لبنان الذي يتمتع بالجهوزية التامة الستقطاب
االستثمارات الصينية ولعب دور محوري في الربط بين الشرق والغرب.

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 .
بيروت ,لبنان
هاتف 983306 1 961+ :فاكس983302 1 961+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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