بيان صحفي
"ايدال" تشارك في اجتماع خبراء الخريطة التفاعلية لهجرة العبور عبر المتوسط في مرسيليا
عيتاني :عائدات المغتربين شكلت  12في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان
مرسيليا ،في  21حزيران  – 1122أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
المهندس نبيل عيتاني أن عدد المغتربين اللبنانيين يصل إلى  41مليون نسمة ،مشيرا إلى أن العائدات التي
يرسلونها إلى لبنان شكلت  14في المئة من إجمالي الدخل المحلي في العام  .1242وأوضح أن العديد منهم
استثمر في قطاعات العقار والخدمات والسياحة والقطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
كالم عيتاني جاء خالل مشاركته في اجتماع خبراء الخريطة التفاعلية لهجرة العبور عبر المتوسط الذي انعقد في
مرسيليا في فرنسا في  41و 41حزيران  1241في حضور ممثلين من مصر والجزائر وتونس وأثيوبيا وغانا
وكينيا وليبيا ولبنان ومالي والمغرب والنيجر ونيجيريا والسنغال.
وبعد عرض المقومات التي يتمتع بها المناخ االستثماري في لبنان ،أوضح عيتاني في مداخلته أن عدد المغتربين
اللبنانيين يصل إلى  41مليون نسمة وهم ينتشرون في كل دول العالم السيما في أميركا الشمالية والجنوبية
وأوستراليا وأوروبا .وأعلن أن لبنان يتمتع بنسبة عالية من عائدات المغتربين التي شكلت  14في المئة من
إجمالي الدخل المحلي في العام  ،1242علما أنها النسبة األعلى في المنطقة ومن بين األعلى في العالم.
وأشار عيتاني إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تستقطب اهتمام المغتربين ،وقد عمدوا إلى االستثمار فيها
ومنها العقار والخدمات والسياحة والقطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وأوضح أن هناك
العديد من الكيانات في القطاعين العام والخاص التي تربط المغتربين بوطنهم ،موضحا أن "ايدال" تزود
المغتربين الذين يرغبون باالستثمار في لبنان ،وعلى غرار كافة المستثمرين ،بمجموعة من الحوافز ،إضافة إلى
توفير المعلومات الالزمة لهم.
وتطرق عيتاني في هذا السياق ،إلى بعض 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 .كما تحدث عن شبكة
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 Lebnetالتي تجمع متخصصين لبنانيين وأميركيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سيليكون
فالي.
ثم عرض عيتاني لعدد من المشاريع التي أنشأها مغتربون في لبنان والقت رواجا كبيرا على سبيل المثال :منتجع
الجيه وشركة .Multilane
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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