بيان صحفي
بعثة اقتصادية بريطانية تستطلع فرص االستثمار وتبحث تفعيل التعاون االقتصادي
بيروت ،في  17حزيران  – 2019استتتاعاع منتتى اعامتعا ا نانتعن – ا اريطتعن ا تي ادتى ت وتعنألو اعألا
انعو ألا سفعرة ا نانعنيتة ت نتىو ،نظمتت ا مؤسستة ا ععمتة
نىو ،ألاع تععألو مع ا سفعرة ا اريطعنية
2018
انعو وريس
انعو زيعرة اعثة اقتصعىية اريطعنية إ ى انعو ،يرا دهع ا سفير ا اريطعن
تشجيع االستثمعرات
انعو ألساا تفعيا ا تععألو ايو انعو ألا ممنوة ا متحىة.
راماننغ اهىف استطالع رص االستثمعر
ألا تتح رئيس مجنس إىارة ا مؤسسة ا مهنىس ايتعن جأل ة ا اعثة امىاخنة تحىث يهتع اتو ىألر انتعو ا تي يمنت
منطدة ا شرق اعألسط ودعاىة ألامعا تنطنق منهتع ا شتروعت اعجنايتة إ تى
جميع ا مدألمعت نعب ىألر اسعس
انتعو ألا ميتزات ا تت تتمتتع اهتع ،مستعرضتع مهتعم "ايتىاا" ألا ختىمعت
ىألا ا منطدة .ألروز انى ايئة اعامعا
ا ت يموو او تدىمهع نمستثمريو .ألقعا إو ا تععألو يموو او يشتما مجتعالت اتىة ،مرحاتع اتي ماتعىرة متو شتينهع
تنشيط ا حروة االقتصعىية ألاالستثمعرية ايو ا انىيو .ألاانو انه سيوألو هنع ا عىيى مو ا فرص ا جىيتة ت ستيعق
مشعريع سيىر.
مو نعحيته ،أوى راماننغ أو االستدرار ا ي يتمتع اه انعو يشوا أسعسع مهمع تعزيتز ا عالقتعت االقتصتعىية الستيمع
االستثمعرية ايو ا ىأل تيو ،مشيرا إ ى أو هنع ا عىيى مو ا دطعاعت ا تت يموتو ا تعتعألو ت إطعرهتع .ألأألضتح او
هتتيا ا زيتتعرة تمهتتى تطتتألير ا عالقتتعت ا ثنعئيتتة ألتفعينهتتع مشتتىىا انتتى تنظتتيم ا مزيتى متتو ا اعثتتعت ألا زيتتعرات اهتتىف
استوشعف ألاستتطالع ترص اعامتعا ألزيتعىة حجتم ا تاتعىا ا تجتعر اتيو ا انتىيو .ألاثنتى انتى االصتالحعت ا تت
ترستتيهع ا حوألمتتة ا نانعنيتتة نعحيتتة ا مألازنتتة ألخطتتة ا وهراتتعي مشتتيرا إ تتى او انتتعو يتمتتتع اع عىيتتى متتو ا فتترص
االستثمعرية ا ألااىة إطعر ا مشعريع ا ت سألف يتم اطالقهع ا مستداا ا دريب.
يتتيور او ا اعثتتة االقتصتتعىية ا اريطعنيتتة تضتتم رجتتعا اامتتعا متتو قطعاتتعت مختنفتتة اارزهتتع اعمتتو ،ا انتتى ا تحتيتتة،
ا تعنيم ،االستشعرة ،االاالم ،ا مصتعرف ألا تجتعرة ضتال اتو ممثنتيو اتو مجنتس اعامتعا ا نانتعن – ا اريطتعن
ا ي تم تيسيسه حىيثع.
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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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