بيان صحفي
السفير رامبلنغ يبحث تفعيل التعاون االقتصادي واالستثماري في "ايدال"
بيروت ،في  1آذار  – 2019في إطار تعزيز العالقات الثنائية يةيل لينةال عالع ية ةل الة ع عالتةرعيل لرصةر
االستث اري العاع ة في الع ي ل القطاعات ،يحث رئيس جرس إ ارة ال ؤسس العا لتشجيع االسةتث ارات فةي
لينال ال هن س نيي عيتاني ع السصير اليريطاني في لينال كريس را يرنغ سي تصعي التعاعل ييل لينةال عال ركة
ال تح ة.
عتطرق االجت اع الذي عق قي ظهر اليعم في قر ال ؤسس  ،إلى العالق التاريخي التي تج ع الير يل ،حيةث اكة
ال جت ععل عرى تكثيف هذا التعاعل ل خال الزيارات عاليعثات ال تيا ل التي سعف يقعم يهةا الطرفةال .ك ةا تةم
استعراض ال جاالت ال تاح لهذا التعاعل في ظ الع عرى عضةع اتصاقية تجارية ج ية ة فةي ضةع يريكيسةت،
عرى ال تأخذ هذه االتصاقي في االعتيار خصعصي االقتصا يل الريناني عاليريطاني.
عيع استعراض اقسام ال ؤسس  ،تح ث ال هن س عيتاني خال الرقا عر لينال الذي ي رك ج يع ال قع ةات لرعة
عر اساسي في نطق الشرق األعسط كقاع ة لألع ا تنطرق نهةا الشةركات األجنيية إلةى ع ال نطقة  .عركةز
عرى ييئ األع ا في لينال عال يزات التي تت تةع يهةا ،ستعرضةا هةام ااية ا ا عالخة ات التةي ي كةل ال تقة ها
جةةاالت ع ة ة السةةي ا قطةةاع تكنعلعجيةةا ال عرع ةةات عاالتصةةاالت
لر سةةتث ريل .عقةةا إل التعةةاعل ي كةةل ال يش ة
ياالرتكاز إلى خيرة ال رك ال تح ة العاسع في هذا اإلطار ،فضال عل ال ساع ة في عضع خطة ن ةع لرتج عةات
االقتصةةا ي ال ت خصص ة عاسةةتراتيجي عطني ة لالسةةتث ار ع راجع ة االتصاقي ة الثنائي ة عتصعيرهةةا ع عةةم ال ؤسسةةات
الصغيرة عال تعسط الحجم .عرح يأي يا رة ل شأنها تنشيط الحرك االقتصا ي عاالستث اري ييل الير يل.
ل ناحيته ،أك را يرنغ أل االنصتاح الذي يت تع يةه لينةال يشةك أساسةا ه ةا لتعزيةز العالقةات االقتصةا ي السةي ا
االستث اري ييل الة علتيل ،شةيرا إلةى أل هنةاك الع ية ةل القطاعةات التةي ي كةل التعةاعل فةي إطارهةا خصعصةا
تكنعلعجيا ال عرع ات .عأعضح ال هذه الزيارة ت ه لتطعير العالقات الثنائية عتصعيرهةا شة ا عرةى تنظةيم ال زية
ل اليعثات عالزيارات يه ف استكشاف عاستطالع فر األع ا عزيا ة حجم التيا التجاري ييل الير يل.
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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.
تشمل 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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