بيان صحفي
اجتماع لتسديد القرض الصيني
بيروت ،في  4آذار  – 1024عُقد اجتماع اليوم في المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ض ّم رئيس
مجلس اإلدارة المهندس نبيل عيتاني والسفير الصيني في لبنان جيانغ جيانغ والملحق التجاري في السفارة السيدة
جي غواي ،ومدير شركة  Complantالسيد لي لين ،في إطار تكليف الحكومة اللبنانية للمؤسسة تسديد القرض
الصيني موضوع اتفاقية التعاون االقتصادي والفني بين البلدين ،وذلك من خالل تصدير منتجات لبنانية إلى
الصين على غرار زيت الزيتون والنبيذ والمكسرات والفواكه المجففة والمعلبة والمربيات.
وقد أوضح المهندس عيتاني خالل اللقاء أن مهلة تسديد القرض تمتد حتى نهاية العام  ،6102آمال أن يشكل هذا
القرض مجاال جديدا لتعزيز التعاون بين البلدين ،وتدعيم العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية .وأشار
إلى أن البدء بتسديد هذا القرض من خالل المنتجات اللبنانية التي سيتم تصديرها إلى الصين ،سيكون قبل شهر
حزيران  . 6102ودعا الشركات الصينية إلى االستثمار في لبنان ،السيما وأنه يُعتبر وجهة ممتازة في منطقة
الشرق األوسط ،كما يشكل بوابة على العالم ،فضال عن الركائز التي تقوم عليها العملية االستثمارية في لبنان،
والتي تكفل سهولة إنشاء المشاريع في بيئة أعمال مؤاتية ،وتوافر اليد العاملة المتخصصة والكفوءة بكلفة تنافسية،
والقطاع المصرفي القوي وحرية انتقال رؤوس األموال.
من ناحيته ،أشار السفير جيانغ إلى أن عالقة الصين بلبنان تعود إلى عهود قديمة ،خصوصا أن الصين باتت اليوم
الشريك التجاري األبرز للبنان .وأوضح أن توثيق العالقات بين البلدين شهد وتيرة متسارعة في اآلونة األخيرة،
وال بد من تكثيف الجهود من أجل مزيد من التعاون والتنسيق على الصعيد االقتصادي والتجاري .وقال السفير
جيانغ أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها لتحديد آلية تسديد القرض الصيني جيدة للطرفين ،معربا عن ثقته
بأن المنتجات اللبنانية ستالقي رواجا كبيرا في السوق الصينية.
يُذكر أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "ايدال" وشركة  Complantالتي تمثل الحكومة الصينية في  61أيلول
 .6106أما قيمة القرض فتصل إلى  7,7مليون دوالر.
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لمحة عن ايدال

أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ٤٩٩١بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  021لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،١٠٠٤تم 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.ب7620-000 .
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