بيان صحفي
"ايدال" تطلق رسميا تقرير مراجعة سياسات االستثمار الخاص بلبنان بالتعاون مع األنكتاد

عيتاني :ثقة مطلقة بقدرة لبنان على تعزيز موقعه كمركز الستقطاب االستثمارات في المنطقة
الجراح :لبنان مقبل على ورشة عمل كبيرة للنهوض باقتصادنا الوطني
بيروت ،في  6آذار  –2019اطلقت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان رسميا ،وبالتعاون مع مؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية انكتاد ،تقرير مراجعة سياسات االستثمار الخاص بلبنان برعاية دولة رئيس مجلس
الووو راء سووعد الحريوور ممووثال بوو ير اإلعووالم جموواج الجووراو خووالج ورشووة عمووج تووم تنميم ووا اليوووم فووي السوورا
الحكومي في حضوور رئويس مجلوس ادارة المؤسسوة الم نودس نبيوج عيتواني ،المودراء العوامين لوبعض الوو ارات،
مدير قسم االستثمار والشركات في األنكتواد جوايمس هوان ،وعودد مون سوءراء الودوج األجنبيوة والعربيوة ورؤسواء
البعثات الدبلوماسية ورؤساء ال يئات االقتصادية وفريق انكتاد.
بعد النشيد الوطني اللبناني ،استعرض الم ندس عيتاني المروف التي دفعت باتجاه اعداد هذا التقرير ،فأوضح ان
األحداث األمنية والسياسية في منطقة الشرق األوسوط وشوماج رفريقيوا كانوت ل وا توداعيات سولبية علو اقتصواديات
دوج المنطقة وكذلك عل لبنان .وهو ما دفع بـ إيداج إل البحث عن وسائج ناجحة لمواج ة التحديات .لذلك ،كوان
ال بد من إطالق مبادرات ومن ا تقرير مراجعة سياسوات االسوتثمار واقتوراو التوصويات المناسوبة التوي مون شوأن ا
تع ي مناخ األعماج.
وتابع" :إن توصيات هذا التقرير تندرج في إطار االصالو االقتصواد وتتشوابك موع توصويات موؤتمر سويدر فوي
العديد من المحاور .وهذه التوصيات تؤكد عل ضرورة تءعيج وتحديث االتءاقيات االستثمارية المعقودة مع العديد
من الدوج وتوقيع الم يد مون هوذه االتءاقيوات موع الودوج األخور  ،وتسو يج اإلجوراءات المتعلقوة بتأسويس وتصوءية
المشوواريع واعتموواد اجووراءات التس وجيج اإللكترون وي والحوود موون البيروقراطيووة ومواصوولة الج ووود موون اجووج ارسوواء
خدمات الحكومة اإللكترونيوة ،فضوال عون السوعي إلو تحوديث قوانون العموج والتشوريعات الخاصوة بالبيئوة ووضوع
استراتيجية شاملة للمنافسة ،والترويج للحوكمة من خالج تع ي عمليوات التحكويم والوسواطة والتسووية ،باإلضوافة
طبع ا إل توسيع إطار قانون تشوجيع االسوتثمارات فوي لبنوان ليصوبح اكثور مواكبوة لالتجاهوات الحديثوة السوتقطا
االستثمارات وتلبية حاجات المستثمرين".
ورضاف" :كذلك ،تؤكد هذه التوصيات عل ضرورة وضع اسوتراتيجية وطنيوة للتورويج لالسوتثمار وتمكوين ايوداج
موون تطبيووق هووذه االسووتراتيجية .هووذا باإلضووافة إل و تطبيووق االسووتراتيجية المقترحووة لقطووات تكنولوجيووا المعلومووات
واالتصاالت نمرا لتقاطع ا مع القطاعات االقتصادية كافة".
واكد الم ندس عيتاني ثقته المطلقة بقدرة لبنان عل تع ي موقعوه كمركو السوتقطا االسوتثمارات فوي المنطقوة،
نمرا ال المقومات والم ايا التي تؤهله للع دور رياد في قطاعات اقتصادية متجددة .ودعا ال االسوتءادة مون

WWW.INVESTINLEBANON.GOV.LB

الءرص المتاحة امامنا اليوم في ضووء الرغبوة الواضوحة للحكوموة الجديودة بضورورة تنءيوذ إصوالحات بنيويوة فوي
االقتصاد اللبناني.
زهان
واثن هان ،في مداخلته عل  ،دعم الحكومة اللبنانية ،وعل وجه التحديد "ايداج" ،في تنءيذ هذا التقرير .وقاج إن
ال دف من تقارير مراجعة سياسات االستثمار هو دراسة اإلطار القانوني بالت امن مع الخطط الدولية اإلصوالحية
والتنموية .وتحدث عن المي ات االقتصادية التي يتمتع ب ا لبنان والتي تعتبور جاذبوا رئيسويا لالسوتثمار ،مؤكودا ان
هناك مجاال للتحسين خصوصا ان لبنان يواجه العديد مون التحوديات .واعتبور ان األداء القوو للبنوان علو صوعيد
استقطا االستثمار األجنبي المباشر إنما انعكس عل قطاعات اقتصادية عدة ساهمت في ان يكوون لبنوان مركو ا
للخدمات .وتو عت عل قطاعات عديدة السيما العقار والبناء والسياحة.
واوضح هان ان التقرير يرتك عل نواو اربعة :تحديد القيود التي تعيوق االسوتثمار األجنبوي المباشور ،مراجعوة
التشوريعات التووي تحكووم انشوواء األعموواج ،مالءمووة التقريوور موع اهووداف التنميووة وتطوووير مقاربووة اسووتراتيجية لتوورويج
االستثمار األجنبي المباشر.
واعتبوور ان التقريوور هووو اداة لتشووخيص المشوواكج وابتكووار الحلوووج ل ووا وتبق و العبوورة فووي التنءيووذ الووذ يشوودد عل و
ضرورة تعوديج اإلطوار القوانوني لالسوتثمار ،تسو يج انشواء المشواريع ،بنواء مقودرات ال يئوات العاملوة باالسوتثمار،
اجراء دراسة عن رؤية المستثمر ،توقيع الم يد من اتءاقيات االستثمار ،تع ي الملكية الءكرية والمنافسوة وحمايوة
المست لك.
الوزير الجراح
وتال الو ير الجراو كلموة الورئيس الحريور  ،فأكود ان "لبنوان مقبوج علو ورشوة عموج كبيورة للن ووض باقتصوادنا
الوطني .وهذه الورشة ستشمج تطوير البن التحتية وتحسين رداء المؤسسات العامة وتحديث القوانين والتشريعات
التي تشكج االطار القانوني الذ سيرع وينمم عمج القطات الخاص .وال دف االساسي من هذا كله رفع معدالت
النمو وخلق فرص العمج لشاباتنا وشبابنا".
واكد ان التقرير الذ نطلقه اليوم مع األنكتاد يص في هذا االتجاه ،خصوصا انه يشوكج جو ءا م موا مون الرؤيوة
االقتصووادية واالسووتثمارية واالنمائيووة التووي عرضووت ا الحكومووة اللبنانيووة فووي مووؤتمر سوويدر ،ال سوويما الشووق المتعلووق
باالصالحات التي من شأن ا تطوير وتحديث االجراءات وتحسين بيئة االعماج لتحءي النشاط االقتصواد وجوذ
االسووتثمارات الخاصووة .وقوواج إن تنءيووذ هووذ ه االجنوودة يتطل و مواكبووة فعليووة موون السوولطة التنءيذيووة وموون االدارات
والمؤسسات العامة كافة ومن المجلس النيابي.
ورضاف" :بالنسوبة لتحوديث القووانين والتشوريعات ،فقود خطونوا خطووات م موة فوي هوذا المجواج ،وقاموت الحكوموة
بتقوديم عودد موون مشواريع القوووانين االساسوية لتنشويط وتحسووين بيئوة األعموواج الو مجلوس النوووا  ،كقوانون شووركات
التوميف الخاص وقانون الضمانات العينية عل االمواج المنقولة وقوانون حووج اإلنقواذ وإعوادة ال يكلوة والتصوءية
وقانون الوساطة القضائية في لبنان وقانون المعامالت االلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وقانون وكالء
االعسووار فووي لبنووان .وقوود رقوور المجلووس النيووابي عوودد موون هووذه القوووانين ،الو جانو اقوورار قووانون االدارة المتكاملووة
للنءايات الصلبة وقانون دعم الشءافية في قطات البتروج وقوانون حمايوة كاشوءي الءسواد ،والوبعض اخخور حاليوا قيود
الدرس في اللجان النيابية .وقد تم االنت اء من تعديج قانون التجارة البرية وهو مودرج علو جودوج رعمواج الجلسوة
التشريعية اليوم ،كما نحن بصدد اقرار قانون جديد للمناقصات العامة وللجمارك.
رنا رعلم بأن المرحلة القادمة في ا الكثير من التحديات وتتطل منا الكثير مون الج ود والعموج علو جميوع االصوعدة
وفي شت المجاالت .ولكني رعلم ريضا بأنه لدينا في لبنان قطاعا خاصا ممي ا وديناميكيوا سويكون لوه دور رساسوي
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وفعاج في تنءيذ ورشة الن وض القادمة .كما رن مؤسساتنا واداراتنا العامة تضوم العديود مون العناصور المميو ة مون
رصحا الكءاءات والجدارة ،ورنا شخصيا سأعوج عل هذه العناصر بالذات".
واكد عل ضرورة تءعيج وتع يو دور مؤسسوة تشوجيع االسوتثمارات فوي لبنوان اايوداج فوي المرحلوة القادموة ،ان
لج ة استقطا االستثمارات الخارجية الو لبنوان رو لج وة تقوديم المسواعدة لمختلوف القطاعوات االنتاجيوة رو ريضوا
لج ة المساعدة عل تصريف االنتاج اللبناني.
وشدد عل رهمية اجراء مراجعة شاملة ودقيقة للقانون رقم  ،360قانون تشجيع االستثمارات في لبنان ،مون رجوج
تطويره وجعله يتماش مع حاجاتنا المستجدة .ورنتم رطلقتم البارحة ورشة عمج ل ذه الغاية بمشاركة األنكتاد ،الو
جان و العديوود موون المؤسسووات واالدارات العامووة وبمشوواركة ممثلووين عوون القطووات الخوواص الووذين سوويكون ل ووم دور
رساسي ومحور في ادخاج التعديالت الضرورية عل هذا القانون ليتماش مع حاجات م وطموحات م.
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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