بيان صحفي
"ايدال" شاركت في "ملتقى االستثمار العالمي – االستثمار في التنمية المستدامة"

بيروت ،في  25تشرين األول  - 2018شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ،ممثلة برئيس
مجلس اإلدارة المهندس نبيل عيتاني ،في "ملتقى االستثمار العالمي – االستثمار في التنمية المستدامة" الذي
تنظمه األنكتاد في جنيف بين  22و 26تشرين األول الحالي.
وكانت للمهندس عيتاني مداخلة خالل جلسة "الحديث عن األعمال – الشرق األوسط وشمال أفريقيا" التي
استضافت رؤساء وممثلين عن هيئات تشجيع االستثمار في اإلمارات والعراق ولبنان وسلطنة عمان والسعودية،
حيث شرح ممثلو كل من هذه البلدان مناخ األعمال في وطنه والقطاعات التي توفر فرصا واعدة لالستثمار.
و عرض المهندس عيتاني الميزات التي يتمتع بها االقتصاد اللبناني والمؤشرات األساسية التي تساعد على تباته
واستقراره .كما استعرض المزايا التي يوفرها مناخ األعمال في لبنان والتي تتيح للمستثمرين تأسيس مشاريع
جديدة او توسيع المشاريع القائمة وتطويرها.
كما تحدث عن المؤسسات الناشئة واالزدهار الذي تشهده في ضوء المبادرة واالبتكار الذي يتمتع به رواد
األعمال اللبنانيون وفي ضوء تطوّ ر البيئة الحاضنة لهذه المؤسسات.
واستعرض المهندس عيتاني الفرص االستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات خصوصا السياحة االستشفائية
والمواد الصيدالنية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصناعات الغذائية .وقال إن هذه الفرص ال تزال غير
مستثمرة على النحو الكافي .وتطرق إلى المبادرات التي تقوم بها المؤسسة من اجل تعزيز المناخ االستثماري في
لبنان والمساهمة في نمو اقتصاده ومنها التجمعات االقتصادية المتخصصة One Cluster One Product
والجهود المبذولة من اجل إطالقها في العديد من المناطق اللبنانية.
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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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