بيان صحفي
"ايدال" تشارك في "ملتقى االستثمار السنوي" في دبي
دبي ،في  10نيسان  – 2018في إطار سعيها المتواصل من اجل تعزيزز المازاا اتسزترماري فزي ل ازان وت عيزل
يئز األعمززال والتززرويا لهززا وكززكل سززعيها لزيززا ف فعالي ز الززرا ط اتسززترماري مززه الهيئززان والمالمززان ال ولي ز
المختصز شزاركن المؤسسز العامز لتشززجيه اتسززترماران ممر ز ززرئيه مج ززه إ ارتهززا المهاز ه ا يززل عيتززااي
واائب الرئيه جورج كساب ووف من المؤسس في "م تقى اتسترمار الساوي"  AIM 2018الكي يعق في ي
ين  9و 11ايسان رعاي اائب رئيه ال ول الشيخ محم ن راش آل مكتوم.
وشار في الم تقى الكي يحمل عاوان "ر ط األسواق المتطورف األسواق الااشزئ مزن خزال اتسزترمار األجا زي
الم اشر :الشركان من اجل الامو الشامل والتامي المست ام " ع ك ير مزن ييئزان تشزجيه اتسزترمار مزن جميزه
ااحاء العالم وشخصيان رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص.
وفي الجااح الخاص الكي اقامته المؤسس في المعزر ع زى يزامذ يزكا الم تقزى عقز المهاز ه عيتزااي لقزاءان
راائي مه رؤساء ييئان استرماري ع ي ف تسيما مصر والشارق و ي وال رازيل وروسزيا فضزا عزن مسزؤولين
اقتصا يين ومسترمرين حيث تم ال حث في تعزيز فرص اتسترمار وت ا ل الخ ران .كما استق ل المهاز ه عيتزااي
الس ير ال اااي في ي فؤا ا ن والقاصل عساف ضومط و حث معهما في كي ي ت عيل مااا اتعمال فزي ل ازان
والترويا له .كما اط عهمزا ع زى الم زا ران التزي تط قهزا "ايز ال" وماهزا وحز ف مسزاا ف األعمزال التزي تزم اطاقهزا
الشهر الماضي في مقر المؤسس من اجل عم المؤسسان الااشئ وتوفير س ل الامو لها.
وقال الس ير ا ن ع ال قاء إن ل اان استطاع الح زال ع زى مكااتزه واسزتقرارم األمازي والسياسزي ويزكا مزا جزكب
المسترمرين إليه .ول ن إلى أن الخط اتقتصا ي اتصاحي التي كي ن ها الحكومز إلزى مزؤتمر سزي ر ستسزايم
في جكب المزي من اتسترماران .واك ان ل اان يتمته مجاتن استرماري واع ف تضاف إلى المجاتن التق ي يز
وماها التع يم والصح والمصارف واألزياء والتكاولوجيا.
واع ن المها ه عيتااي ان مشارك اي ال في يكا الم تقى أتزن لتؤكز موقزه ل ازان ع زى الخارطز اتسزترماري فزي
الماطقزز والعززالم .واعت ززر ان ااعقززا المززؤتمران ال وليزز ال اعمزز ل اززان واجاحهززا ير ززن رقزز العززالم المالومزز
اتقتصززا ي ال اااي ز و الماززاا اتسززترماري .وقززال إن ل اززان ت ي ززال يتمتززه ميزززان أساسززي تجززكب المسززترمرين
المح يين واإلق يميين والعالميين في لل يئ حاضا لاسترمار وااطاقز ج يز ف مزه الخطز الموضزوع لتحسزين
ال اي التحتي  .واك المها ه عيتااي وجو تح يان لكزن يمكزن تزكلي ها زاإلرا ف الصز والعمزل الز ؤوب .وشزكر
المسترمرين الع رب تسيما اإلماراتيين والسعو يين كواهم شركاء أساسيين في اتقتصا ال اااي.
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لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ عليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .وقد ح ّدد هذا القانون عددا من القطاعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتماعي.
تشم ل القطاعات الهدف :الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطاعات اإلنتاجية السيما الصناعات الغذائية والزراعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.
للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب7251-113 .
بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983 306 :فاكس+961 1 983 302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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