بيان صحفي
وفد غرفة التجارة والصناعة اللبنانية – االسترالية في ايدال
بيروت ،في  3حزيران  –2019في إطار جولة على المسؤولين اللبنانيين ،زار رئيس غرفة التجارة والصناعة
اللبنانية – االسترالية السيد فادي زوقي ،على ٍرأس وفد من الغرفة ،المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان "ايدال" ،حيث التقى رئيس مجلس إداراتها المهندس نبيل عيتاني وبحث معه الشأن االقتصادي ،ال سيما
على صعيد االستثماري.
وبعد ترحيب المهندس عيتاني بالوفد ،تم استعراض المقومات التي يتمتع بها لبنان وابرز الميزات التي تجعل منه
مقصدا لالستثمارات في المنطقة .واكد ان الشريحة األبرز من المستثمرين الحاليين تتألف من اللبنانيين واللبنانيين
المغتربين ،وهم يشكلون نسبة  83في المئة من المستثمرين في لبنان في الوقت الحالي .وقال إن لبنان ،رغم
االنعكاسات السلبية ألزمة المنطقة ،استطاع الحفاظ على معدل مقبول من االستثمار األجنبي المباشر ،مؤكدا
استمرار بذل الجهود من اجل تسويق لبنان وتعزيز مناخه االستثماري.
واوضح المهندس عيتاني ان هناك العديد من قصص النجاح االغترابية في لبنان ،حيث انشأ عدد من المستثمرين
المغتربين مشاريع حيوية فيه تعتبر اليوم من المعالم االستثمارية البارزة .واكد على ضرورة الترابط االقتصادي
مع دول االنتشار سواء من خالل توريد اجزاء من الخدمات او السلع المكملة من الشركات اللبنانية التي باتت
تنتج وفق اعلى معايير الجودة ،او من خالل تعزيز التبادل التجاري واستيراد المنتجات اللبنانية.
وتحدث المهندس عيتاني عن مبادرة المناطق االنتاجية المتخصصة  One Cluster – One Productالتي
اطلقتها ايدال ،مقترحا مشاركة المغتربين عبر انشاء صندوق لضمان قروض هؤالء الرواد.
من ناحيته ،ق ّدر زوقي الجهود التي تقوم بها ايدال في إطار تعزيز المناخ االستثماري في لبنان ،مثنيا على قدرتها
على التأقلم مع التحديات .وقال إن تدعيم وتفعيل االقتصاد الوطني هو الحل الوحيد إلنقاذ لبنان مؤكدا ان الغرفة
تعمل من اجل حث المغتربين على االستثمار فيه .وشدد على ضرورة الترويج اإليجابي للبلد وعدم نقل الصورة
بغير حقيقتها خدمة لهذا الهدف.
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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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