بيان صحفي
السفير النيوزيالندي الجديد في "ايدال"

بيروت ،في  28آب  –2019في إطار زيارة بروتوكولية قام بها إلى ايدال بعد ان قدم امس اوراق اعتماده إلى
رئيس الجمهورية ،زار السفير النيوزيالندي الجديد غير المقيم غريغ لويس ،يرافقه القنصل الفخري لنيوزيالندا
في بيروت السيد محمود حيدر ،رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان المهندس نبيل
عيتاني وبحث معه في تعزيز وتطوير العالقات الثنائية على الصعيدين االستثماري والتجاري.
واكد المهندس عيتاني خالل االجتماع ان لبنان يحقق نتائج جيدة على صعيد استقطاب االستثمار األجنبي المباشر
مقارنة مع دول المنطقة .واوضح ان هناك العديد من القطاعات اإلنتاجية في لبنان التي تتمتع بجهوزية للنمو
وتظهر فرصا واعدة لم يتم استثمارها بعد على النحو المطلوب ،على غرار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
واإلعالم وصناعة األدوية والسياحة والصناعات الغذائية .كما تناول الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية من
اجل تحويل لبنان إلى قاعدة للتكنولوجيا في المنطقة .وشدد على ضرورة تشجيع الشركات العالمية السيما
النيوزيالندية على استطالع المناخ االستثماري في لبنان واالطالع على الفرص الواعدة التي يوفرها
للمستثمرين ،كذلك ،اكد على ضرورة تفعيل الروابط التجارية وتعزيز التبادل بين البلدين.
من ناحيته ،اشار السفير لويس إلى اوجه التشابه بين لبنان ونيوزيالندا مؤكدا على ضرورة ترويج المناخ
االستثماري للبنان لدى الشركات والمستثمرين النيوزيالنديين ومركزه االستراتيجي المهم في قلب منطقة الشرق
األوسط .واكد العمل على ارساء شراكة بين الشركات النيوزيالندية واللبنانية من اجل تفعيل الحركة التجارية بين
البلدين.
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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 .
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