بيان صحفي
وفد من األنكتاد زار ايدال وجال على عدد من الوزارات
بيروت ،في  5آذار  –2019في إطار الحدث الدي نظمهدإل الطدتق نررمدر هراسيدس تماتدا ا تدنثهار الخدا
بلبظان الي وضينإل األظكناث ،اتنضاف الهؤتتس الموم وفثا هن الهظمهس برئاتس هدثمر ستدم ا تدنثهار وال دركا
في األظكناث سامهس زان الي النرى رئمس هسلس إثارة الهؤتتس الههظثس ظبمل عمناظي صباح الموم.
دكل هديل الهظمهدس درمكا هههدا مردثم
ونطرق البح ختل ا سنهاع إلى اليتسس بمن الهؤتتس واألظكنداث ،حمد
الثعم النرظي للهؤتتس هن اسل نحتمن بمئس األعهال في لبظان .كهدا بحد الهسنهيدون فدي الهبداثرا والهرنرحدا
النددي هددن د ظها النددرومل لتتددنثهار .واكددثوا علددى ان لبظددان منهنددق بهروهددا ننددمت لددإل ا تددنهرار فددي اتددنرطاب
ا تنثهار األسظبي الهبا ر رط نطبمق تلتلس هن الهباثرا الندي نطدور الخدثها الحكوهمدس ونتدهمل إسدرا ا
األعهال.
وسال زان بيث يلك على عثث هن الوزرا حم النرى صباحا هثمر عام وزارة الهالمس أ ن بمفاظي .ونم اتنيراض
عدثة ،تدمها علدى
الهتاعثا النرظمس الني مهكن ان نرثهها األظكناث فدي إطدار هتداعثة وزارة الهالمدس فدي هسدا
صيمث ا هنثال الضرمبي ونفيمل عهلمس السبامس.
والنرى بيث يلك وزمر اليهل كهمل ابو تلمهان الي عرض البراهل الني نظدو الدوزارة اليهدل علمهدا وبحد هيدإل
في هوضوع نثرمب رواث األعهال.
وزار زان بيثها وزمر ا سنصاث والنسدارة هظصدور بطدمل الدي اكدث علدى ثعدم ا ظكنداث فدي إطدار ارتدا سداظون
الهظافتس وساظون النسارة االلكنروظمس ،فضت عن اظ ا همئس ظامهس للهظافتس.
واسنهق زان ،مرافرإل الههظثس عمناظي ،هق رئدمس هسلدس الدوزرا تديث الحرمدر حمد ندم نردثمم نررمدر هراسيدس
تماتا ا تنثهار لإل .نطرق البح إلى نظفمي نوصما نررمر هراسيس تماتا ا تنثهار ،وهدا لدإل هدن اثدر علدى
نيزمددز بمئددس األعهددال وسيددل الهظدداي ا تددنثهار فددي لبظددان اكث در سايبمددس .واكددث الحاضددرون علددى نيدداون سهمددق
الوزارا الهيظمس في هيا االطار  ،خصوصا أن هديل النوصدما نندزاهن هدق نوصدما هدؤنهر تدمثر وهدق الخطدس
ا سنصاثمس الني وضينها الحكوهس.
كدديلك ،زار هوفددث األظكندداث وزمددرة الثولددس ل ددؤون النظهمددس االثارمددس هددي ددثماق وبح د هيهددا فددي نفيمددل ونيزمددز
االسرا ا الهنيلرس ببمئس األعهال.
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وكاظد الهؤتتددس الياهددس لن ددسمق ا تددنثهارا سددث ظمهد المددوم طاولددس هتددنثمرة ددارك فمهددا خبددرا هددن األظكندداث
وههثلدون عددن رئاتددس هسلددس الددوزرا وغددرا النسددارة والصددظاعس والزراعددس وظرابددس الهحدداهمن ووزارنددي الهالمددس
وا سنصاث وسهيمس الصظاعممن.
أها الهثا هن نظممم هيل الطاولس الهتنثمرة ،فهو نتلمط الضو علدى ا تدنثهار فدي لبظدان فدي ضدو الحاسدس إلدى
نيدثمل سدداظون ا تدنثهار رسددم  360لمنها دى هددق أفضددل الههارتدا الثولمددس فدي حهامددس ا تدنثهار ونلبمددس حاسددا
الهتنثهرمن.
وسثم فرمق نرظي هن األظكناث هثاخلس حول كمفمس نحتمن ساظون ا تنثهار بهثا حهامس الهتنثهرمن وامساث آلمس لحل
الظزاعا وخلق بمئس هؤانمس لتتنثهار .كها نم اتنيراض أفضل الههارتا في سواظمن ا تنثهار هن حول اليالم،
فضت عن ا تنهاع إلى آرا الرطاعمن اليام والخا في هيا االطار ،ونرممم الحدالي لرداظون الحدالي واتدنيراض
النوصما ب ظإل.
لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لهاا
والحفاااع عهيهااا ومااع إصاادار القااانون  360لتشااجيع االسااتثمارات فااي لبنااان فااي العااام  ،٢٠٠١تاام تعزيااز دور المؤسسااة لتااوفر الخاادمات والتسااهي ت ال ةمااة
لهمستثمرين 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 والمعهومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالع م
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطاعات اإلنتاجية السيما الصناعات الغذائية والزراعة
تتمتع "إيدال" باالستق لية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجهس الوةراء الذي يمارس سهطة الوصاية عهيها
للمزيد من المعلومات:
رياض الصهح ،شارع االمير بشير ،بناية الهعاةرية
الطابق الرابع ,ص ب 7251-113
بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983 306 :فاكس+961 1 983 302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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