بيان صحفي
"ايدال" تستقبل وفدا اقتصاديا ُعمانيا رفيع المستوى

عيتاني :االستثمار األجنبي المباشر ش ّكل  6في المئة من حجم الناتج المحلي عام 2014
بيروت ،في  11شباط  –2016في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى لبنان ،زار وفد اقتصادي رفيع المستوى من
سلطنة عمان برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة في عمان سعيد بن صالح الكيومي ونخبة من رجال األعمال
في السلطنة ،يرافقه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير وسفير لبنان
في سلطنة عمان حسام دياب ،رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمار في لبنان المهندس نبيل
عيتاني.
بداية كانت كلمة لشقير أعرب فيه عن سعادته الستضافة الوفد العماني ،مشيرا إلى أن لقاءات هامة تعقد مع
مختلف الهيئات االقتصادية من أجل تظهير فرص حقيقية إلرساء شراكات عمل بين رجال أعمال لبنانيين
ونظرائهم العُمانيين .وأكد أن لبنان ينظر على الدوام الى دول الخليج العربي والى سلطنة عمان على أنها يشكلون
العمق االستراتيجي القتصادنا والمكان األرحب الستقبال قوانا العاملة واستثماراتنا.
وأكد الكيومي أن االجتماعات التي يقوم بها الوفد العُماني هامة جدا مشيرا إلى أن التفاعل مع الجانب اللبناني،
خص وصا خالل اللقاءات المعقودة مع رجال األعمال ،مؤثر جدا .وأعرب عن تفاؤله بنتائج الزيارة لجهة التوصل
إلى اتفاقات حول مشاريع محددة.
من ناحيته ،رحب المهندس عيتاني بالوفد وشكرهم على زيارة لبنان في ظل الظروف الحالية وتواصلهم مع
الهيئات االقتصادية اللبنانية واهتمامهم بلبنان .كما هنأهم على إنشاء مجلس األعمال اللبناني – العُماني .وأوضح
أن هدف الزيارة هو االطالع على المناخ االستثماري للبنان والميزات التفاضلية لهذا البلد ،مشيرا إلى أنه ال يزال
من بين الدول األكثر جذبا لالستثمارات األجنبية المباشرة مع تسجيل هذه االستثمارات نسبة مئوية مرتفعة
وصلت إلى  6في المئة من حجم الناتج المحلي في العام  ،2014ما أتاح للبنان الحفاظ خالل السنوات العشرة
األخيرة على أعلى المراتب بين الدول العربية من حيث حجم االستثمار نسبة إلى إجمالي الدخل المحلي.
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وأوضح عيتاني أن المناخ االستثماري في لبنان يتمتع بالعديد من المقومات التي تجعله مقصدا واعدا لالستثمار
في المنطقة ،مستعرضا الخدمات والتسهيالت والحوافز التي تقدمها "ايدال" إضافة إلى المهام التي تقوم بها على
صعيد تشجيع االستثمارات ودعم الصادرات ،داعيا إلى استثمار المقومات الواعدة التي يتمتع بها كل من لبنان
وعُمان  .وأعلن استعداد المؤسسة لتقديم الدعم والمساندة لكل مشروع من شأنه أن يعزز التعاون بين المستثمرين
من البلدين.
كما تحدث عيتاني عن الفرص االستثمارية المتوافرة السيما في السياحة واإلعالم وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية.
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لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم 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.ب7251-113 .
بيروت ,لبنان
هاتف 983306 1 961+ :فاكس983302 1 961+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
Juliette.khoury@idal.com.lb

3

 \ 2016إي دال

