بيان صحفي
"ايدال" في االجتماع الثالث لمجلس األعمال اللبناني – البلغاري

عيتاني :االستثمار األجنبي المباشر نما بمعدل تراكمي بلغ  6في المئة بين  2015و2017
بيروت ،في  13تشرين الثاني  – 2018شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان في االجتماع
الثالث لمجلس األعمال اللبناني – البلغاري الذي يعقد في صوفيا بلغاريا بين  12و 15تشرين الثاني الحالي
برعاية غرفة التجارة اللبنانية – البلغارية في حضور منظمات وجمعيات وشخصيات من قطاعات األعمال كافة.
واستعرض رئيس مجلس اإلدارة المهندس نبيل عيتاني ابرز المؤشرات االقتصادية للبنان مشيرا إلى ان تدفقات
االستثمار األجنبي المباشر نمت بمعدل تراكمي بلغ  6في المئة بين  2015و .2017كما تحدث عن المزايا
التفاضلية التي يتمتع بها لبنان مركزا على االزدهار الذي تحققه المؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم حيث باتت اليوم تعتبر من بين األكثر نجاحا على الصعيد اإلقليمي ،في ظل المقومات العديدة
التي تحفز نموها ومنها على سبيل المثال ال الحصر ،اليد العاملة المتخصصة والكفوءة ،واالنفتاح االقتصادي
والبنية التحتية والمناخ المحفز على النمو في ظل وجود مجموعة واسعة من الحاضنات ومسرعات األعمال
والصناديق التمويلية المضمونة .واكد ان ذلك يعزز بالتأكيد موقع لبنان كمركز للمعرفة والتكنولوجيا في المنطقة.
كما تحدث عيتاني عن العالقات االقتصادية الثنائية اللبنانية – البلغارية ،فأوضح انه خالل السنوات األربعة
األخيرة ،حقق الميزان التجاري بين البلدين عجزا لمصلحة بلغاريا .وشدد على ضرورة تفعيل هذه العالقات
السيما في المجال االستثماري ،خصوصا ان الفرص الواعدة متوافرة في العديد من القطاعات السيما السياحة
االستشفائية والمواد الصيدالنية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصناعات الغذائية والزراعة .وقال إن هذه
الفرص ال تزال غير مستثمرة على النحو الكافي.

WWW.INVESTINLEBANON.GOV.LB

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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