بيان صحفي
"ايدال" شاركت في المؤتمر األورو – متوسطي الثالث للهجرة
عيتاني :عائدات المغتربين وصلت إلى  81في المئة من إجمالي الدخل المحلي عام 1188

بيروت ،في  01أيلول  – 1180شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" ممثلة برئيس
مجلس إدارتها المهندس نبيل عيتاني في المؤتمر األورو – متوسطي الثالث للهجرة الذي عقد في سلوفينيا بين
 12و 12أيلول  ،1122في حضور مسؤولين وممثلين عن دول الجنوب الشريكة في اتفاقية الجوار األوروبية
ودول االتحاد األوروبي إضافة إلى ممثلين عن عدد من جمعيات األعمال الخاصة بالمغتربين.
وقد كانت للمهندس عيتاني مداخلة في اليوم األول من المؤتمر ،خالل جلسة عمل تمحورت حول التجارب
المحلية عن الشراكات بين الحكومة وقطاع األعمال ،وكيف يمكن لهذه الشراكات أن تعزز مشاركة رجال
األعمال المغتربين في التنمية .وتحدث عن الدور البارز الذي يلعبه االتغتراب اللبناني في االقتصاد الوطني مع
انتشار المغتربين اللبنانيين في كل دول العالم السيما في أميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا وأوروبا .وأعلن أن
عائداتهم قد وصلت إلى ما نسبته  18في المئة من إجمالي الدخل المحلي في العام  ،1122علما أنها النسبة
األعلى في المنطقة ومن بين األعلى في العالم.
وقال المهندس عيتاني أن هناك العديد من القطاعات التي تستقطب اهتمام المغتربين ،وقد عمدوا إلى االستثمار
فيها ومنها العقار والخدمات والسياحة والقطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ولفت إلى أن
"القطاعين العام والخاص في لبنان يدركان أهمية الدور الذي يقوم به المغتربون وجدوى هذه االستثمارات ،وقد
سعيا إلى تأسيس العديد من الكيانات التي تربط المغتربين بوطنهم .فقد قام المصرف المركزي بتأسيس صندوق
بقيمة  211مليون دوالر من أجل دعم االستثمار في المشاريع الجديدة والحاضنات والجيل الجديد من الحاضنات.
كما قامت كفاالت بتأسيس صندوق جديد ،بالتعاون مع االتحاد األوروبي ورئاسة مجلس الوزراء ،من شأنه
ضمان القروض التي ُتمنح للمشاريع المبتكرة .هذا فضال عن عدد من المبادرات التي من شأنها تعزيز ريادة
األعمال لدى المغتربين ومنها مبادرتي  Toktenو Live Lebanonلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومبادرة
 Lifeالتي وضعت برنامجا خاصا من أجل توجيه موارد المغتربين نحو لبنان ،السيما الجيل الجديد من رجال
األعمال".
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وأوضح المهندس عيتاني أ ن "ايدال" العب أساسي في استقطاب المستثمرين المغتربين وتوفير المساندة والدعم
لهم ،خصوصا من خالل تزويدهم بمجموعة من الحوافز المالية والضريبية بهدف تسهيل إقامة المشاريع في
لبنان .كما قامت "ايدال بوضع برنامج للتواصل في مجال األعمال  Business Linkage Programالسيما
في ما يتعلّق بالقطاعات االبتكارية ،فضال عن الموقع اإللكتروني الجديد الذي أنجرته المؤسسة بهدف توفير
المعلومات الالزمة التي تساعد المستثمر في عملية إنشاء المشروع وتشغيله.

لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  0٩٩١بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  261لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،3110تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .وقد ح ّدد هذا القانون معددا من القطامعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتمامعي.
تشمل القطامعات الهدف :الصنامعة والزرامعة والتصنيع الزرامعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية معليها.
للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب1320-002 .
بيروت ,لبنان
هاتف ٩02216 0 ٩60+ :فاكس٩02213 0 ٩60+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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